Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach
ul. Wolności 16, 11-430 Korsze
tel. 89 7540123, e-mail: biblioteka@mgbpkorsze.pl

Regulamin Konkursu Fotograficznego
„ROMANTYCZNA GMINA KORSZE”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a udział w nim jest
bezpłatny.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy, którzy zrobią zdjęcie przedstawiające
gminę Korsze nawiązujące do Ballad i Romansów Adama Mickiewicza.
4. Czas trwania Konkursu: 25 lipca 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r.
5. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej i najładniejszej fotografii nawiązującej
do Ballad i Romansów Adama Mickiewicza.
6. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
7. Nadesłanie zgłoszenia i prac Konkursowych oznacza zobowiązanie do postanowień
Regulaminu.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie może wziąć:
- dziecko do 15 roku życia (kartę zgłoszeniową wypełnia rodzic/opiekun)
- młodzież od 16 roku życia i osoby dorosłe
- osoba, która w okresie 25 lipca 2022 r do 22 sierpnia 2022 r. wypełni formularz
zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: www.mgbpkorsze.pl oraz zgłosi fotografię do
konkursu
- osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług
fotograficznych
2. Warunkami udziału w Konkursie są:
- zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu
- wyrażenie zgody na korzystanie ze zgłoszonej pracy fotograficznej w celu realizacji
Konkursu
- działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszającymi prawa osób
trzecich
3. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem
Uczestnika, że:
- jest twórcą fotografii zgłoszonej do Konkursu oraz posiada nieograniczone niczym
prawa autorskie
4. Niedopuszczalne jest zgłoszenie do Konkursu fotografii, która:
- została nagrodzona w innym Konkursie

- zawiera treści niezgodne z prawem (obraźliwe, propagujące przemoc, pornograficzne,
wulgarne)
- zawiera przekazy reklamowe
- zawiera wirus lub ma uszkodzone pliki
5. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich
rodzin (rodzeństwo, dzieci, małżonkowie).

ZADANIE KONKURSOWE
1. Przedmiotem Zadania Konkursowego jest przesłanie lub dostarczenie przez
Uczestnika do Organizatora fotografii z formularzem zgłoszeniowym.
2. Fotografie powinny posiadać tytuł oraz powinny nawiązywać do Ballad i Romansów
Adama Mickiewicza.
3. Zgłoszenia Konkursowe przyjmowane są Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w
Korszach (ul. Wolności 16, 11-430 Korsze). Uczestnik może przesłać fotografię i skan
wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: biblioteka@mgbpkorsze.pl
4. Zgłoszone do Konkursu prace muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego
pliku nie może przekroczyć 8 MB, ale krótszy bok zdjęcia musi mieć powyżej 1000px.
5. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, lecz nie będą akceptowane fotografie, z
których jakikolwiek element został usunięty lub dodany w wyniku obróbki graficznej.
Dopuszcza się:
- korektę polepszającą jakość zdjęć (rozjaśnienie, wyostrzenie, kontrast, nasycenie)
- łączenie różnych fotografii (kolaże)
- konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych
filtrów

OCENA FOTOGRAFII
1. W celu prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia laureatów Konkursu,
Organizator powoła komisję składającą się z trzech osób wskazanych przez
Organizatora.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas trwania akcji Narodowe Czytanie 3
września, oraz umieszczone na stronie internetowej www.mgbpkorsze.pl
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej również telefonicznie.
3. Fotografie biorące udział w Konkursie będą zaprezentowane podczas Narodowego
Czytania.

DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności
Organizatora.
3. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek
zwycięzcy utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane lokalnej
prasie oraz na stronie internetowej Gminy Korsze oraz Organizatora.
4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu, a jeśli to konieczne, jego
rodzica/opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe
Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z prezentowaniem prac
Konkursowych oraz promocją Organizatora na jego stronie internetowej
www.mgbpkorsze.pl
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, edycji, ich usuwania,
przenoszenia po uprzednim wysłaniu prośby na e-mail biblioteka@mgbpkorsze.pl

6. Uczestnik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez
Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres 1 roku. Dane zwycięzców będą
przechowywane przez okres 5 lat kalendarzowych po zakończeniu Konkursu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA
1. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że posiada
pełne prawa autorskie do Pracy Konkursowej oraz że w wypadku prezentowania w
Konkursie osób trzecich, posiada ich zgodę na publikację zdjęcia w serwisie Facebook
oraz na stronie Organizatora. W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób
trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i wystąpienia osób trzecich z
roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi wszelkie koszty powstałe w
wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten Uczestnik.
2. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi
przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z fotografii z prawem do
udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką
drukarską
b) Wprowadzenie do obrotu
c) Wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych
materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach,
materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów
reklamowych, poprzez ich utrwalenie i zwielokrotnienie technikami, oraz
wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczanie a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.

d) Rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do
pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostaje udzielona na okres lat 10.
4. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy tj. bez
uprzedniego poinformowania o tym Uczestnika.
5. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody, na
rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w Zadaniu Konkursowym, na
wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w ust. 2 powyżej.

REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Konkursu o odrzuceniu jego
Zgłoszenia Konkursowego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia
Konkursowego ze względu na problemy techniczne związane z urządzeniem,
przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika Konkursu lub godzinami Pracy
siedziby Organizatora.
4. Jeżeli Uczestnik Konkursu ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Konkursu może
wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres
biblioteka@mgbpkorsze.pl
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. Uczestnik Konkursu zostanie
powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na
adres z którego została złożona reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje od
momentu ogłoszenia Konkursu do 3 dni po ogłoszeniu listy Zwycięzców. Po tym
terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mgbpkorsze.pl w
sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i
odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka
zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu.
3. Zasady udziału i przebieg Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

