
Regulamin konkursu fotograficznego 

„Europa w obiektywie młodych”

I. Cel konkursu

Konkurs został zorganizowany celem promocji jubileuszu piętnastolecia współpracy gminy Długołęka

z miastem Velen oraz pokreślenie znaczenia proeuropejskich postaw młodzieży w budowaniu dobrej

przyszłości Europy.

II. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu „EUROPA W OBIEKTYWIE MŁODYCH” jest wójt gminy Długołęka, z siedzibą

w Urzędzie  Gminy Długołęcka  w Długołęce  przy  ul.  Robotniczej  12,  55-095 Mirków,  zwany dalej

„Organizatorem”.

III. Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, które mieszkają na terenie gminy Długołęka

oraz na terenie gminy Velen i w chwili przystąpienia do konkursu mają nie więcej niż 20 lat, zwani

dalej „Uczestnikami”.

2. W sytuacji, gdy Uczestnik nie ukończył osiemnastego roku życia, jego udział w konkursie może się

odbyć za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

IV. Zasady udziału w konkursie

1. Fotografie konkursowe muszą być wykonane przez Uczestnika podczas jego podróży i wycieczek

po krajach Unii Europejskiej.

2. W ramach  jednorazowego  zgłoszenia  Uczestnik może  przekazać  maksymalnie  trzy  fotografie

konkursowe.

3. Organizator dopuszcza  przekazanie  prac  w  formie  plików  JPG  (zdjęcie  powinno  mieć

rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi) mailowo na adres promocja@gmina.dlugoleka.pl.

4. Organizator dopuszcza obróbkę komputerową fotografii zgodnie z wizją artystyczną ich autora.

5. Do nadesłanych fotografii  należy dołączyć własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy w

formie skanu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

6. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie.

7. Zgłoszenia należy dostarczyć mailowo na adres  promocja@gmina.dlugoleka.pl, jako tytuł maila

wpisując:  Konkurs  fotograficzny  „EUROPA  W  OBIEKTYWIE  MŁODYCH”.  Zgłoszenia  można

wysyłać do 30 kwietnia 2018 r. - decyduje data wpływu na skrzynkę mailową Organizatora.

8. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu wyłącznie fotografie, do których posiadają wszelkie

prawa  autorskie.  Uczestnicy  konkursu  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  związaną  z  użyciem

przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw

osób  trzecich.  W  przypadku  wystąpienia  przeciwko  Organizatorowi przez  osobę  trzecią  

z  roszczeniami  wynikającymi  z  naruszenia  jej  praw,  Uczestnik zobowiązany  jest  do  ich

zaspokojenia i zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności.

9. W przypadku naruszenia  obowiązującego prawa,  praw osób trzecich,  a także prób oszustwa,

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia z postępowania konkursowego. Działania

Organizatora nie  wymagają  dla  swej  ważności  przesłania  do  Uczestnika jakiegokolwiek

oświadczenia.  Organizator ma  również  prawo  do  usunięcia  zdjęć  bez  informowania  o  tym

Uczestnika z  innych  przyczyn  np.  gdy  zawierają  treści  obraźliwe,  nawołujące  do  przemocy,

odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji.

10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Gminy Długołęka oraz Ratusza Velen oraz

członkowie komisji konkursowej oraz członkowi ich rodzin.

V. Ocena prac, nagrody w konkursie, czas trwania konkursu

1. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawować będzie komisja konkursowa powołana przez

wójta gminy Długołęka.

2. Na podstawie dokonanej oceny, komisja konkursowa wyłoni najlepszą fotografię, której zostanie

przyznane  Grand  Prix  Konkursu.  Komisja  konkursowa  przyzna  ponadto  wyróżnienia  autorom

najlepszych fotografii.



3. Autor  fotografii,  której  zostanie  przyznane  Grand  Prix  Konkursu  otrzyma  nagrodę  główną  –

rzeczową. Autorzy zdjęć wyróżnionych również otrzymają nagrody rzeczowe.

4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną nagrodę.

5. O wynikach konkursu laureaci powiadomieni zostaną drogą elektroniczną.

6. Zgodnie  z  postanowieniami  regulaminu,  Uczestnicy,  którzy  zostaną  uznani  za  zwycięzców,

wyrażają  zgodę  na  opublikowanie  ich  danych  osobowych  (łącznie  z  podaniem  miejsca

zamieszkania) na stronie internetowej zawierającej listę zwycięzców.

7. Konkurs trwa od dnia podpisania zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu  do 30 kwietnia

2018 r.

8. Terminarz:

1) nadsyłanie prac: do 30 kwietnia 2018 r. – decyduje data i godzina wpływu;

2) ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej www.gmina.dlugoleka.pl, najpóźniej w

terminie do 10 maja 2018 r.

9. Spośród  zdjęć  nadesłanych  przez  Uczestników Organizator wybierze  w  jego  ocenie

najodpowiedniejsze,  które  posłużą  do  przygotowania  wystawy  „EUROPA  W  OBIEKTYWIE

MŁODYCH”, która będzie miała miejsce w budynku Urzędu Gminy Długołęka.

10. Decyzja  komisji  konkursowej  w  sprawie  przyznania  nagród  jest  ostateczna.  W  wypadku

pojawienia się sytuacji niekreślonych w regulaminie, komisja konkursowa będzie mogła wydać,

w każdej chwili trwania konkursu odpowiednie postanowienie regulujące daną kwestię.

VI. Prawa autorskie

1. W ramach przystąpienia do konkursu Uczestnik oświadcza, że:

1) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonej przez niego pracy

konkursowej;

2) zgłoszona do konkursu praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności

praw autorskich innych podmiotów;

3) posiada  zgodę  osób,  których  wizerunek  utrwalono  na  fotografii  do  wykorzystania  tego

wizerunku na potrzeby konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora

w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności

w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych,

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;

4) nieodpłatnie  przenosi  na rzecz  Organizatora autorskie  prawa majątkowe do nadesłanych

prac  konkursowych na następujących  polach  eksploatacji:  korzystanie  oraz  przetwarzanie

przez  Organizatora  prac  konkursowych  w  ramach  prowadzonych  działań  informacyjno-

promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach

informacyjno-promocyjnych  Organizatora,  a  także  wykorzystywanie  w  celu  publicznej

prezentacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

2. Pisemne oświadczenie  Uczestnika o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych

do prac konkursowych na rzecz  Organizatora na wskazanych w pkt. 1 polach eksploatacji oraz

oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  zgodnie  z  wzorem

stanowiącym  załącznik  do  regulaminu,  który  jest  integralnym  elementem  formularza

zgłoszeniowego.

VII. Informacje organizacyjne

1. Informacje na temat konkursu można uzyskać w wydziale promocji gminy Długołęka, tel.  (71)

323-02-43, e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl

2. Regulamin  konkursu  dostępny  jest  w  siedzibie  Organizatora oraz  na  stronie  internetowej

www.gmina.dlugoleka.pl

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to

na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

4. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  zastosowanie  znajdą  odpowiednie

przepisy prawa polskiego.


