Regulamin Konkursu Fotograficznego
„MOJE MIASTO - GMINA ŁOBEZ”
15.05-31.07.2017 r.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie oraz Gmina Łobez.
2. Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Łobza.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem
Rzeczypospolitej Polskiej i mieszkańcem Gminy Łobez, posiadająca pełną lub ograniczoną
zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą
wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego
4. Celem konkursu jest:
1) gromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących Gminę Łobez i
ukazujących piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, budynki, obiekty inwestycyjne oraz
wydarzenia kulturalne,
2) prezentacja Gminy w formie artystycznej dokumentacji,
3) popularyzacja fotografii jako jednej z form artystycznej ekspresji.
5. Nadesłanie i zgłoszenie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych
w niniejszym regulaminie.
Rozdział 3.
SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH
1. W ramach konkursu „MOJE MIASTO - GMINA ŁOBEZ” każdy uczestnik może zgłosić od 3
do 5 fotografii wyłącznie w wersji elektronicznej.
2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
3. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym
w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm
obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i
obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających
uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo
materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających
materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody
uprawnionych.

4. Zdjęcia należy zapisać w formacie .jpg w rozdzielczości min. 1600x1200 pikseli. Technika
wykonania zdjęć pozostaje dowolna.
5. Zdjęcia należy dostarczyć na płycie CD /DVD oraz dołączyć kartę zgłoszenia udziału w
konkursie której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Zdjęcia bez karty
zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
6. Prace należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Łobzie, I piętro, z dopiskiem: konkurs fotograficzny „MOJE MIASTO –
GMINA ŁOBEZ”.
7. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:
1) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie
niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania,
2) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych /art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880)/ w tym
szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania,
utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu,
wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego
odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie,
prezentowania we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu
na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu,
3) zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane,
4) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię,
nazwisko, adres zamieszkania – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Rozdział 2.
HARMONOGRAM KONKURSU
1. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31.07.2017 r. – decyduje data złożenia w
Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łobzie lub data stempla pocztowego.
2. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
3. 3.Oceny zdjęć i wybór nagrodzonych dokona komisja konkursowa
4. Komisja dokona oceny prac w terminie do dnia 31.08.2017 r.
5. O wynikach konkursu komisja poinformuje laureatów do dnia 08.09.2017 r.
6. Wyniki konkursu oraz wybór laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Gminy Łobez, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie oraz prasie lokalnej.
7. Wystawa prac zgłoszonych do konkursu odbędzie się w dniu 17.09.2017 r.

Rozdział 5.
ZASADY OCENY PRAC
1. Członkowie Jury Konkursu oceniając prace biorą pod uwagę:
1) zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,
2) oryginalność podejścia do tematu,
3) wartość merytoryczną i walory artystyczne zdjęcia.
2. Członkowie komisji konkursowej nie mogą brać udziału w w/w konkursie.
3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa
Rozdział 6.
NAGRODY
1. Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu
17.09.2017r
2. Przewiduje się przyznanie nagród dla trzech pierwszych miejsc.
3. Nagrodą główną za zajęcie I miejsca jest wyjazd zagraniczny ufundowany przez
Organizatora, nagrody za zajęcie II i III miejsca będą miały charakter rzeczowy.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na formę pieniężną.
Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane
osobiście, a w przypadku zdjęć przedstawiających osoby uzyskano zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku osób uwidocznionych na tych zdjęciach.
2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach
Organizatora.
3. Nośniki ze zdjęciami przechodzą na własność Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
7. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w
Łobzie, tel. 91 397 61 54
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.

