Regulamin Konkursu Fotograficznego
pt. „Moje miejsce – odkrywamy piękno Gminy Michałowice”

REGULAMIN KONKURSU
§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym pod nazwą „Moje miejsce – odkrywamy piękno Gminy Michałowice” (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów
„Komorowianie”.
1.

§2
Cele Konkursu
• Wydanie Albumu fotograficznego z pracami Uczestników Konkursu, promującego Gminę Michałowice.
• Ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru, architektury, tradycji i kultury,
ciekawych miejsc, ważnych wydarzeń społecznych na terenie Gminy Michałowice.
• Upowszechnienie i popularyzacja fotografii, promowanie nowych talentów w sztuce fotografii,
rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna najbliższej okolicy.
• Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, propagowanie i animacja realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice na lata 2014–2020.
§3
Ogólne warunki uczestnictwa
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Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu oraz działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami; w szczególności Uczestnicy powinni dbać, by Zgłoszenie Konkursowe nie zawierało treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia,
które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
Przedmiotem Konkursu są prace fotograficzne ilustrujące temat Konkursu: „Moje miejsce – odkrywamy piękno Gminy Michałowice”.
Konkurs ma charakter otwarty.
Konkurs jest jednoetapowy.
Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
Nagrodzone prace oraz inne, wybrane przez Organizatora, zostaną opublikowane w Albumie
pokonkursowym.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wyboru prac do druku w Albumie pokonkursowym.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo decydowania o grafice Albumu i sposobie wykorzystania prac w Albumie pokonkursowym.
Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw majątkowych.
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§4
Szczegółowe warunki uczestnictwa
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Interpretacja tematu Konkursu jest dowolna (tj. architektura, pejzaż, wydarzenie itp.).
Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac fotograficznych, pojedynczych lub kompozycji
zdjęć (tj. dyptyk, tryptyk itd.), traktowanych jako jedno dzieło.
Prace w formie plików jpg, format A4 (297 × 210 mm – orientacja pozioma lub 210 × 297 mm –
orientacja pionowa), rozdzielczość 300 dpi, należy przesłać przy użyciu aplikacji lub strony internetowej WE TRANSFER na adres e-mail konkurs@komorowianie.pl, w tytule wiadomości wpisując:
Konkurs „Moje miejsce”, do godz. 23.30 dnia 20 września 2019 roku.
Laureat zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora fotografii w rozdzielczości pozwalającej
na wydruk w dobrej jakości.
Zgłoszenie Konkursowe powinno odpowiadać wymogom wskazanym w Regulaminie, w szczególności zawierać formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie komorowianie.pl) zawierający:
• tytuł pracy (fotografii);
• imię i nazwisko;
• telefon kontaktowy;
• adres e-mail;
• wiek uczestnika;
• odrębne wyrażenie zgody poprzez zapis: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w zgłoszeniu konkursowym przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów
„Komorowianie” w celu realizacji konkursu i wydania albumu pokonkursowego. Dane podaję
dobrowolnie, wiedząc, że przysługuje mi prawo wglądu i ich sprostowania.
Prawidłowe pobranie zdjęć Uczestnika zostanie potwierdzone mailem w ciągu 48 godzin.
Wcześniejsze przesyłanie zgłoszeń nie jest wymagane.
Jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, Uczestnik, przesyłając
fotografię, oświadcza, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
§5
Organizacja Konkursu: terminy, Jury, nagrody

Konkurs trwa do 20 września 2019 roku do godz. 23.30.
Organizator powołuje 5-osobowe Jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród.
Jury zwykłą większością głosów podejmuje decyzje o przyznaniu 9 (dziewięciu) nagród łącznie
w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 18 i powyżej lat 18.
4. W obydwu kategoriach wiekowych przyznane będą nagrody w postaci bonów podarunkowych:
a. za zajęcie I miejsca – nagroda o wartości 1000 PLN;
b. za zajęcie II miejsca – nagroda o wartości 700 PLN;
c. za zajęcie III miejsca – nagroda o wartości 300 PLN;
d. wyróżnienie za interpretację tematu Konkursu – nagroda o wartości 250 PLN.
5. Przewodniczący Jury przyzna jedną nagrodę Grand Prix Konkursu o wartości 500 PLN.
1.
2.
3.
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Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród niż podany powyżej.
Decyzja Jury w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
O wynikach Konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo oraz wyniki zostaną umie
szczone na stronie www.komorowianie.pl oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice.
§6
Ochrona danych osobowych i wizerunku
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W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy,
że administratorem danych osobowych uczestników jest Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu
Komorów „Komorowianie”
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia i realizacji Konkursu, w tym opublikowania informacji o wynikach Konkursu
i laureatach – na podstawie wyrażonej zgody;
b. archiwizacji zdjęć w bazie zdjęć – na podstawie wyrażonej zgody.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.
Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednakże niektóre dane, które Administrator jest zobowiązany
przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie zostaną usunięte.
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych,
to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny
wzięcia udziału w Konkursie. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie
skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego. Podanie danych osobowych przez laureata jest konieczne do przyznania i wydania nagrody.
Zgłaszając swoje zdjęcia do Konkursu uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich
do fotografii i udziela organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani
terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na korzystanie ze zdjęć dla celów promocji
Konkursu „Moje miejsce” w następującym zakresie:
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• utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym techniką zapisu
magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową,
niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu
dystrybucji lub upubliczniania;
• wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu;
• najem, użyczanie; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje
naziemne, za pośrednictwem satelity wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
• nadawanie internetowe;
• równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
• w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych,
teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych);
• wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych;
• publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach
w innych publikacjach niekomercyjnych, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami niekomercyjnymi, w tym innymi utworami;
• wykorzystywanie w niekomercyjnych materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami. (art.
50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową,
• wystawianie, udostępnianie na stronie internetowej i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu.
§7
Postanowienia końcowe
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Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie www organizatora.
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail:
konkurs@komorowianie.pl.
Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
Wszelkie wątpliwości i sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.
Wszelkich zmian w Regulaminie Konkursu dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej Konkursu. Z chwilą ogłoszenia zmiany Regulaminu zmiany stają się wiążące, Uczestnikowi
przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian Regulaminu.
Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika zawartych w Regulaminie Konkursu okaże się nieprawdziwe, organizator uprawniony będzie do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz żądania
zwrotu przyznanej nagrody.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestujàca w Obszary Wiejskie”
Operacja pn. „TACY BYLIÂMY TACY JESTEÂMY” – publikacja
wydawnictwa promocyjnego dotyczàcego historii i teraêniejszoÊci gminy Michałowice
oraz realizacja Konkursu Fotograficznego dla mieszkaƒców obszaru LSR z nagrodami
wraz z wydaniem Albumu podsumowujàcego Konkurs, współfinansowana ze Êrodków
Unii Europejskiej w ramach operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdra˝anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoÊç”,
obj´tej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego
przez SpołecznoÊç wdra˝anej przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

