REGULAMIN AMATORSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

“CZARUJĄCE PONIDZIE ”

I.
1.

PRZEPISY OGÓLNE

Organizatorami Amatorskiego Konkursu Fotograficznego „CZARUJĄCE PONIDZIE ” jest
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury oraz Lokalna Organizacja Turystyczna
Ziemi Pińczowskiej.
Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
3.
Celem konkursu jest:
- ukazanie Ponidzia jako miejsca atrakcyjnego przyrodniczo i krajobrazowo oraz jako miejsca
sprzyjającego realizacji aktywnych form wypoczynku,
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
- promocja amatorskiej fotografii
- propagowanie wśród młodzieży i dorosłych twórczej postawy,
- rozwijanie u młodzieży i dorosłych umiejętności obserwacji otoczenia i wrażliwości artystycznej.
4. W konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią amatorsko. Konkurs
przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:
I – młodzież w wieku 13-18 lat
II –dorośli w wieku 19 lat i powyżej
Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.
II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
1. Każdy uczestnik może nadesłać jedną fotografię. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnej pracy
fotograficznej. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie
wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.
Dopuszcza się:
• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
Nie będą akceptowane prace:
• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
2.Fotografie należy nadsyłać na Konkurs należy przesyłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na
adres mailowy konkurs@psck.pl
3. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Zdjęcie nie może przekroczyć 4 MB, rozdzielczość: min
300 dpi.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości
technicznej.

5. Uczestnik konkursu poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego
oświadcza, że:
a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że
wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie
b) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo
licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora oraz jego partnerów (z prawem
sublicencji) w wydawnictwach publikujących na zlecenie Organizatora materiały promocyjne, na
stronie www.psck.pl, https://www.facebook.com/psck na potrzeby realizacji i promocji Konkursu w
taki sposób, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji
Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne
utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w tym do produkcji kalendarza oraz wystawy
fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w Konkursie Fotograficznym, przesyłanie zdjęcia
innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na
przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w
szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową.
6. Każde zdjęcie musi posiadać: tytuł, opis zdjęcia w tym miejsce zrobienia zdjęcia, rok,
w którym zostało wykonane zdjęcie. Dane te wpisywane są w formularzu zgłoszeniowym w
odpowiedniej rubryce. Nadesłane zdjęcia muszą być podpisane w sposób zapewniający ich
identyfikację i powiązanie z autorem tzn. nazwa zdjęcia zawiera w sobie imię i nazwisko autora oraz
tytuł zdjęcia. W przypadku zbyt długiego tytułu należy go skrócić do kluczowego hasła, by zapisany
plik mógł działać prawidłowo.
7. Przesyłając zgłoszenie i pracę na adres mailowy Organizatora, uczestnik w tytule wiadomości
wpisuje: „Konkurs Czarujące Ponidzie”- zgłoszenie (imię i nazwisko uczestnika).
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy
zgłaszaniu lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu
email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
9. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich
ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują
przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie
niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień
będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem
z udziału w Konkursie. Wyłącznie uczestnik będzie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej
Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych
wyżej wymogów.
11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z
niego wyłączonych.
III.

TERMINARZ

1. Termin nadsyłania prac mija dnia 14 sierpnia 2020 roku do godz. 15.00. Termin przedłużono do
dnia 31.08.2020.
2.

Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3.

Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).

4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 20 sierpnia 2020 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie
podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc
ex aequo. Dodatkowo przyznana zostanie nagroda internautów spośród wszystkich zgłoszonych prac,
jej zdobywca wyłoniony zostanie w drodze głosowania on-line na profilu FB organizatora konkursu.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora dnia 21 sierpnia 2020 roku.
6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach organizatora, lokalnych portalach internetowych
IV.NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej online oraz na wystawie
stacjonarnej w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury.
2. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i pamiątkowe dyplomy.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury z
siedzibą w Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 2A;
- Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z
którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@psck.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie
Fotograficznym „Czarujące Ponidzie” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
-. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą
osoby upoważnione - pracownicy PSCK,
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
-1.23 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest
niezbędne do udziału w konkursie.
- Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury nie przewiduje wykorzystywania danych w celach innych niż cel, dla którego je zebrano.
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