Regulamin konkursu fotograficznego
„Z mojego okna”
1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie we
współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Pelplin.
2. Konkurs zorganizowany jest z okazji Dni Pelplina 2020.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Pelplin.
4. Celem konkursu jest rozwój zainteresowań artystycznych wszystkich mieszkańców Gminy
Pelplin związanych z fotografowaniem, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja
twórczości w dziedzinie fotografii. Konkurs stwarza możliwość do zaprezentowania swojego
spojrzenia na otaczający świat, na ludzi, zjawiska i naturę.
5. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia z okna swojego domu/mieszkania, które
przedstawiać będzie ciekawe ujęcie tego co widzimy. Może to być zdjęcie przyrody,
budowli, krajobrazu, życia na ulicy, podwórku, itp. Zalecamy wykonanie wielu zdjęć i
wybranie na konkurs najciekawszego.
Zdjęcie można wykonać aparatem fotograficznym lub smartfonem.
6. Jeżeli na zdjęciu konkursowym znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając
fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się
na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku
tej osoby.
7. Zdjęcie musi zostać wykonane na terenie gminy Pelplin.
8. Zdjęcie należy zapisać w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż
2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
9. Zdjęcie należy wykonać samodzielnie, muszą to być prace autorskie. Wyklucza się prace
tworzone wspólnie (współautorstwo).
10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików.
11. Jeden uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedno zdjęcie.
12. Do oceny nadesłanych zdjęć Organizator konkursu powoła komisję, która składać się będzie
z zawodowych fotografów oraz przedstawicieli Organizatora.
13. Członkowie komisji konkursowej i ich najbliższe rodziny nie mogą być uczestnikami
konkursu.
14. Wraz z fotografią uczestnik przesyła na adres mok@mok.pelplin.pl kartę zgłoszenia (zał. nr
1 do regulaminu). Zdjęcie oraz kartę zgłoszenia (podpisany skan) należy przesłać w terminie
do 3 czerwca 2020 roku, do godz. 15.00.
15. Plikowi ze zdjęciem należy nadać nazwę według wzoru:
Nazwisko i imię autora – miejscowość, np. Kowalski Jan - Pelplin
16. Każdy uczestnik konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 9 wyżej, udziela
niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz w zakresie
wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
17. Nadesłane do konkursu prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejskiego
Ośrodka Kultury w Pelplinie (www.mok.pelplin.pl) oraz na fanpage’u Ośrodka Kultury
(www.facebook.com/MOKPelplin/) oraz internetowych stronach Gminy Pelplin.

18. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas programu online zorganizowanego z okazji Dni
Pelplina (transmisja na kanale YouTube i na Facebooku w dniu 6 czerwca 2020, godz. 9.0011.00),
19. Nagrody:
I miejsce bon na 200 zł
II miejsce bon na 150 zł
III miejsce bon na 100 zł
2 wyróżnienia – bon na 50 zł
oraz nagroda publiczności (głosowanie na portalu Facebook) – bon na 50 zł.
20. Wszystkie działania organizowane w ramach konkursu i angażujące nadesłane zdjęcia są
niekomercyjne i nie przynoszą zysków Organizatorowi.
21. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie karty zgłoszenia oświadcza, iż: a) jest autorem
nadesłanego zdjęcia, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do
nadesłanego zdjęcia, które to jako utwór fotograficzny pozbawiony jest jakichkolwiek wad
prawnych i nie jest obciążony prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza się na
opublikowanie zdjęcia na stronach internetowych Organizatora i Gminy Pelplin, w tym w
serwisie społecznościowym Facebook, w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,
wyłącznie w celach związanych z konkursem.
22. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
23. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają
sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia
Regulaminu.
24. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do
nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
25. Pytanie dot. konkursu można kierować na adres mok@mok.pelplin.pl lub przez Messenger
na portalu społecznościowym Facebook Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie
https://www.facebook.com/MOKPelplin/ lub tel. 789 240 990.

ORGANIZATORZY KONKURSU

Gmina Pelplin

Załącznik nr 1
do Regulaminu w konkursie fotograficznym „Pelplin z mojego okna”

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs fotograficzny „Z mojego okna”
DANE UCZESTNIKA KONKURSU:
Imię i nazwisko autora …………………..………………............................................................................................
Adres zam.(tylko miejscowość) ....................................................................................................................
Preferowany kontakt (tel. lub mail) …………………………………………………….………………………………………………...
DANE KONTAKTOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (w przypadku osoby niepełnoletniej)
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego: ……………………….…….……………………………………………………….
Nr telefonu: …………………………….……………. e-mail: ………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.
(jeśli dotyczy) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka dla potrzeb
niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, z godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie
danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako
„RODO”).
Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej fotografii,
która to jako utwór fotograficzny pozbawiona jest jakichkolwiek wad prawnych i nie jest obciążona
prawami i roszczeniami osób trzecich, zwalniając z odpowiedzialności prawnej organizatorów konkursu.
Zgadzam się na opublikowanie zdjęcia na stronie www.mok.pelplin.pl, www.pelplin.pl oraz w
serwisie społecznościowym Facebook w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu, wyłącznie w
celach związanych ściśle z konkursem.

……………………………………………………………………………………….....
Data i podpis uczestnika konkursu i/lub rodzica/ prawnego opiekuna

*niepotrzebne skreślić
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) Miejski Ośrodek kultury w Pelplinie informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, ul. Kościuszki 2a, 83-130 Pelplin.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia
konkursu.
3) Zasady gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Ośrodek Kultury w Pelplinie,
zawarte są w „Polityce prywatności” zamieszczonej na stronie internetowej www.mok.pelplin.pl.
4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do dostępu do swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową uczestnictwa w
konkursie.

Kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciem konkursowym proszę przesłać (skan) na e-mail Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie
mok@mok.pelplin.pl, w terminie do 3 czerwca 2020 roku, do godz. 15.00

