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1. Organizatorem konkursu jest Grajewskie Centrum Kultury.

2. Celami konkursu są:

    - wspieranie indywidualnych zainteresowań fotograficznych;
    - ukazanie piękna otaczającego nas świata 
    - promocja miasta;

3. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, z wyjątkiem
    pracowników organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.

1. Zadaniem uczestników konkursu jest uchwycenie w formie fotograficznej scen, pejzaży
    .budynków  wchodzących w skład Grajewskiego Centrum Kultury

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 fotografie.

3. Praca powinna być przesłana w formie fotografii cyfrowej (format zdjęcia minimum 29,7 x 42 cm
    w rozszerzeniu: JPG lub TIFF, rozdzielczość minimum 300 dpi).

4. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, a ich autor musi dysponować pełnią praw
    autorskich. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca
    prace jest autorem/autorką załączonych zdjęć.

5. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi
    zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

§2
Wytyczne dotyczące prac

§1
Informacje ogólne
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1. Zgłoszenie swego udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
    oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących załącznik do niniejszego
    Regulaminu (można je pobrać także ze strony www.gckgrajewo.pl) i przesłanie ich Organizatorowi
    wraz z fotografią w wersji cyfrowej drogą mailową (na adres: konkursy@gckgrajewo.pl)
    w tytule: "KULTURALNY OBIEKT(yw)" Imię i Nazwisko uczestnika, ewentualnie drogą pocztową lub osobiste
    dostarczenie (na adres: Grajewskie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo)
    z dopiskiem: konkurs fotograficzny „KULTURALNY OBIEKT(yw)".

2. Ostateczny termin dostarczenia kompletu dokumentów (zdjęcie zgodne z powyższymi wytycznymi,
    wypełniona karta zgłoszenia wraz z podpisanymi oświadczeniami) upływa:
    .15 marca 2021 r. o godz. 24:00

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne związane z terminowym
    dostarczeniem prac spowodowane czynnikami zewnętrznym .

4. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

5. Uczestnik konkursu jest zobowiązany by dopilnować uzupełnienia wszystkich potrzebnych
    dokumentów i nadesłania ich w jednym mailu/kopercie wraz ze zgłoszoną pracą. W innym przypadku
    jury może nie dopuścić zgłoszenia do konkursu.

6. Organizator nie zwraca prac przesłanych na konkurs.

1. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.

2. Prace oceniane będą m.in. pod kątem zgodności z tematem, pomysłowości ujęcia tematu, walorów
    estetycznych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających wymogów
    określonych w §2, bądź nie dotyczących tematu konkursu.

4. Organizator przewiduje następujące nagrody:

    I nagroda – 300 zł
    II nagroda - 200 zł
    III nagroda - 100 zł

5. Jury zastrzega sobie prawo do wyróżnień i innego podziału nagród.

§3
Zgłoszenie udziału w konkursie i sposób dostarczenia prac

§ 4
Ocena prac i nagrody
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6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www i profilu facebook Grajewskiego Centrum
    Kultury do dnia 1 r. Dodatkowo zwycięzcy o wynikach konkursu i formie25 marca 202
    odebrania/wręczenia nagrody zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową.

1. Regulamin konkursu „KULTURALNY OBIEKT(yw)", formularz zgłoszenia i oświadczenie zostaną 
    udostępnione na stronie www.gckgrajewo.pl

2. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
    regulaminie.

3. Poprzez udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
    przez Organizatora konkursu fotograficznego „Ślady przeszłości” do celów związanych
    z przeprowadzeniem konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
    osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
    2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE określane,
    jako RODO oraz przepisami wewnętrznymi Grajewskiego Centrum Kultury.

4. Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa
    majątkowe do nich na zasadzie nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i miejscowo licencji
    niewyłącznej, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego
   1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 
    z późniejszymi zmianami), a w szczególności do: używania i wykorzystywania nadesłanych zdjęć
    w ramach działalności statutowej Organizatora, utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską,
    reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, rozpowszechniania poprzez 
    publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, publicznego 
    udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie
    wybranym, wprowadzania do pamięci komputera, umieszczanie w sieci itp.

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania
    konkursu lub do odwołania konkursu.

7. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela koordynator konkursu Łukasz Rydzewski:
    promocja@gckgrajewo.pl, tel: 86 272 29 91 wewn. 15

§5
Postanowienia końcowe
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KARTA  ZGŁOSZENIOWA
Imię i Nazwisko: ...................................................................................................................................

Tytuł zdjęcia/zdjęć: ...............................................................................................................................

Adres uczestnika: ................................................................................................................................

tel. kontaktowy: ....................................................................................................................................

e-mail: ..................................................................................................................................................

      ………………………………..............                     ……………………………………..................
                    /Miejscowość,data/                                      /Czytelny podpis uczestnika konkursu/

1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną znajdującą się na stronie
    www.gckgrajewo.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grajewskie Centrum
    Kultury dla potrzeb Konkursu „Ślady przeszłości” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
    danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
    2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
    swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE określane, jako RODO oraz
    przepisami wewnętrznymi Grajewskiego Centrum Kultury.

2. Niniejszym oświadczam, że złożona przeze mnie praca w Konkursie fotograficznym „KULTURALNY 
    OBIEKT(yw)" jest mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw 
    osób trzecich.

3. Niniejszym oświadczam, iż poprzez udział w konkursie wyrażam zgodę na przeniesienie na Grajewskie
    Centrum Kultury jako organizatora konkursu wszelkich autorskich praw majątkowych na zasadzie
    nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i miejscowo licencji niewyłącznej, na wszelkich polach eksploatacji,
    o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
    (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami), a w szczególności do używania i wykorzystywania
    nadesłanych zdjęć w ramach działalności statutowej Organizatora, utrwalania i zwielokrotniania techniką
    drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową rozpowszechniania poprzez
    publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, publicznego udostępniania
    w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, wprowadzania do
    pamięci komputera, umieszczanie w sieci itp.

   ………………………………..............                             …………………………………….........................
               /Miejscowość,data/                                                     /Czytelny podpis uczestnika konkursu/

OŚWIADCZENIA
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