Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Pasłęk moje miasto”
z okazji Jubileuszu 720-lecia Pasłęka

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Organizatorem Konkursu fotograficznego pt. „Pasłęk moje miasto” z okazji jubileuszu
720 - lecia Pasłęka est Burmistrz Pasłęka, zwany dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest wyłonienie zdjęć przedstawiających miasto Pasłęk, które zostaną
zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

1.
2.

3.
4.
1.
2.

3.

4.
5.

II. ZASADY KONKURSU
§2
Tematem konkursu jest miasto Pasłęk.
Do udziału w Konkursie dopuszczone zostaną prace fotograficzne wykonane
w jubileuszowym 2017 roku, które przedstawiać będą piękno krajobrazu Pasłęka, jego florę
i faunę, architekturę (zabytki, ulice, obiekty użyteczności publicznej, infrastrukturę
sportową) lub odbywające się w Pasłęku wydarzenia .
Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się
dnia 09 września 2017r. podczas uroczystości Jubileuszu 720-lecia Pasłęka.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie.
§3
Konkurs adresowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk.
Prace należy zgłaszać w jednej z 4 następujących kategorii wiekowych:
a) uczniowie szkół podstawowych,
b) uczniowie szkół gimnazjalnych,
c) uczniowie szkół średnich,
d) osoby dorosłe.
Z uczestnictwa w konkursie wyłączone są:
a) osoby zatrudnione przez Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
b) osoby wchodzące w skład komisji konkursowej, a także członkowie ich najbliższych
rodzin.
Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Udział w Konkursie wymaga łącznego spełnienia przez uczestnika następujących
warunków:
a) zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,
b) samodzielnego wykonania zgodnej / zgodnych z tematem konkursu fotografii,
c) zgłoszenia przez uczestnika udziału w Konkursie oraz zaakceptowania warunków
udziału w Konkursie przewidzianych w niniejszym regulaminie, a także wyrażenia
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wskazanym w treści regulaminu
poprzez pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu. Wypełnienie formularza, o którym mowa powyżej, wymaga
podania przez uczestnika następujących danych: tytułów zgłaszanych do Konkursu prac,
imienia i nazwiska uczestnika, adresu zamieszkania uczestnika, adresu e - mail
uczestnika oraz numeru telefonu uczestnika. Uczestnik winien wypełnić formularz w
sposób kompletny albowiem nieuzupełnienie wszystkich pól formularza spowoduje
pominięcie zgłoszonych prac.
d) dostarczenia zgłaszanych do konkursu fotografii, wydrukowanych w formacie A4 (21

cm x 29,7 cm) wraz z wypełnionym formularze.
6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które:
a) są zgodne z tematem konkursu,
b) nie naruszają praw ani dóbr osobistych jakichkolwiek osób trzecich,
c) nie naruszają przepisów prawa ani dobrych obyczajów.
7. Niespełnienie przez uczestnika warunków wskazanych w niniejszym regulaminie
skutkowało będzie wyłączeniem zgłoszonej przez uczestnika pracy z Konkursu.
8. Prace należy składać do dnia 18 sierpnia 2017r. w zamkniętej i opisanej kopercie w
sekretariacie Pasłęckiego Ośrodka Kultury lub przesłać na adres: Pasłęcki Ośrodek Kultury,
Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, z dopiskiem „Zgłoszenie na konkurs fotograficzny”.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zagubienie prac
przesyłanych drogą pocztową/kurierem.
10.
Zgłoszenie pracy/prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu i wynikających z niego obowiązków uczestnika.
11.Przystąpienie przez uczestnika do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego
oświadczenia, iż zobowiązuje się do niezgłaszania wobec Organizatora jakichkolwiek
roszczeń związanych z wykorzystaniem lub niewykorzystaniem prac uczestnika, w
szczególności roszczeń dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych oraz
osobistych uczestnika.
§4
1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika
oświadczenia, iż zgłoszona przez niego praca jest efektem jego osobistej działalności
twórczej wobec czego przysługuje mu do niej ogół majątkowych i osobistych praw
autorskich, a także prawa zależne.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za skutki
naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich.
3. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia powołując się na naruszenie jej praw do
pracy/prac zgłoszonej/zgłoszonych do Konkursu przez uczestnika wystąpi przeciwko
Organizatorowi z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw do tej pracy/prac wówczas
uczestnik, który pracę/prace te zgłosił do Konkursu zwolni Organizatora ze skutkami
określonymi w art. 392 kc od tych roszczeń oraz zwróci Organizatorowi wszystkie koszty,
jakie poniósł on w związku z takim roszczeniami, w tym w szczególności równowartość
wypłaconych odszkodowań, grzywien, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa
procesowego itp. Zwrot ww. należności nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od
otrzymania przez uczestnika wezwania do zapłaty.
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§5
Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, w składzie
określonym przez Organizatora.
Prace spełniające wymogi przewidziane w § 3 niniejszego regulaminu poddane zostaną
ocenie Komisji, która na podstawie kryteriów takich jak zgodność pracy z tematem
Konkursu, oryginalność oraz walory artystyczne pracy wyłoni laureatów I, II i III miejsca w
kategoriach określonych w § 3 ust. 2.
Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród w którejkolwiek z kategorii
określonych w § 3 ust. 2 lub innego ich podziału.
Decyzja Komisji, co do wyboru zwycięskich prac jest ostateczna i nie przysługują od niej
odwołania.
Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpisują członkowie
Komisji uczestniczący w posiedzeniu.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym serwisie internetowym Miasta
Pasłęka – www.paslek.pl – oraz na stronie internetowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury –

www.pokpaslek.pl.
7. Autorzy zwycięskich prac w terminie do dnia 1 września 2017r. zostaną pisemnie
poinformowani o nagrodach i szczegółowym terminie ich wręczenia.
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III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
Administratorem danych osobowych uczestników będzie Organizator.
Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora oraz
upoważnione przez niego osoby.
Dobrowolne podanie danych określonych w formularzu zgłoszeniowym oraz w niniejszym
regulaminie jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.
Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W razie
wykazania przez uczestnika Konkursu, którego dane osobowe dotyczą, że są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Organizator bez zbędnej zwłoki
dokona uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego
wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że
dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia,
uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.
Na żądanie uczestnika Konkursu Organizator czasowo wstrzyma lub zaprzestanie na stałe
przetwarzania danych osobowych zbędnych do realizacji celów dla których zostały
udostępnione. Organizator nie usunie danych osobowych uczestnika - nawet jeśli zgłosi on
takie żądanie - jeśli zachowanie danych będzie niezbędne do wywiązania się z obowiązków
ustawowych lub okaże się niezbędne do realizacji skierowanych do Organizatora roszczeń.
Organizator zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną, a w szczególności zobowiązany jest do zabezpieczenia danych
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem
lub zniszczeniem.
Laureat Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, imienia,
nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka oraz stworzonej przez siebie pracy
w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
Uczestnik konkursu będzie mógł odebrać zgłoszone prace w sekretariacie Pasłęckiego
Ośrodka Kultury, w ciągu 2 miesięcy od dnia 11 września 2017r.

§7
1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw uczestników
konkursu. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku
niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego regulaminu z obowiązującym prawem
Organizator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w
miejsce zakwestionowanego postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie
znajdują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

