Gmina Kłaj

Regulamin Konkursu Fotograficznego
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
I.

II.

Organizatorem konkursu ekologicznego jest Urząd Gminy Kłaj 32-015 Kłaj przy
współpracy firmy WESSLING Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków
Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu

III.

Konkurs rozpoczyna się 20 maja 2019r. i trwać będzie do 14 czerwca 2019r.

IV.

Temat konkursu: „Najpiękniejsze drzewo w okolicy”

V.

Konkurs mieści się w dziedzinie ekologii i ma na celu zwrócić uwagę na budzenie
zainteresowań przyrodą własnego regionu oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej
i ekologicznej.

VI.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny
dotyczącej kwestii harmonogramu lub miejsca poszczególnych etapów Konkursu.

VII.

Konkurs
realizowany
jest
za
pośrednictwem
www.klaj.pl/aktualnosci/informacje/konkurs_fotograficzny

strony

internetowej

www.facebook.com/GKlaj/
VIII.

Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę
na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz
niniejszego Regulaminu
DEFINICJE
§2

I.

Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
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1. Konkurs - konkurs ekologiczny
2. Organizator- Gmina Kłaj
3. Współorganizatorzy – WESSLING Polska Sp. z o.o.
4. Uczestnik – osoba, która zadeklaruje udział w Konkursie, będąca autorem
i posiadająca prawo własności intelektualnej do projektu zgłaszanego w Konkursie,
która jest związana poprzez miejsce urodzenia, zatrudnienia, nauki lub zamieszkania
z regionem Gminy Kłaj oraz wypełni kompletnie Formularz zgłoszeniowy. 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.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora
oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin i osoby
im najbliższe.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
§3
I.

Uczestnik Konkursu przesyłając zdjęcie zapoznał się z Regulaminem Konkursu, a także
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych
w Formularzu zgłoszeniowym na potrzeby Konkursu.

II.

Obszarem wykonywania zdjęć drzew do konkursu przez Uczestników jest obszar
Gminy Kłaj.

III.

Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów
zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej
kompozycji zdjęcia.

IV.

Zdjęcie konkursowe oraz skan lub zdjęcie podpisanego Formularza zgłoszeniowego
należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: m.bzdyl@klaj.pl
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V.

Zdjęcia muszą być zapisane w formacie jpg, a ich wielkość nie powinna przekraczać
10MB.

VI.

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.

VII.

Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego imię i nazwisko
zostało umieszczone na listach rankingowych i/lub zostało wykorzystane w inny sposób
określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu.

VIII.

Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie zdjęcia konkursowego oświadcza, iż:
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii
oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne
udostępnienie i udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani
czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora
i Współorganizatorów na potrzeby realizacji i promocji Konkursu.

IX.

Każdy Uczestnik może przesłać do trzech fotografii drzew z okolicy.

X.

Każde zdjęcie musi posiadać: tytuł, opis zdjęcia w tym miejsce gdzie zostało zrobione
zdjęcie.

XI.

Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in.
jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii.

XII.

Organizator będzie informować o wynikach Konkursu na stronie internetowej oraz
podczas Festynu „Piknik Wójta” w dniu 6 lipca 2019r.
NAGRODY
§4

I.

Nagrodą główną w Konkursie jest rower.
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HARMONOGRAM
§5
I.

Rozpoczęcie konkursu następuje w dniu 20 maja 2019r. od momentu
opublikowania
informacji
na
stronie
www.klaj.pl/aktualnosci/informacje/konurs_fotograficzny.
Należy
pobrać
formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić i wysłać razem ze zdjęciem na
adres e-mail: m.bzdyl@klaj.pl

II.

Zakończenie składania formularzy wraz ze zdjęciami następuje w dniu
14 czerwca 2019r. o godzinie 15:00. Wszystkie prace nadesłane po tym
terminie nie będą brane pod uwagę.

III.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi podczas Festynu „Piknik Wójta” w dniu
6 lipca 2019r. w Centrum Miejscowości Kłaj k/Ośrodka Zdrowia w Kłaju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6

I.

Organizator zastrzega sobie prawo do:
1. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Konkursu.
2. Odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny.
3. Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.
4. Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
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