Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Z perspektywy Libiąża”
z okazji Jubileuszu 50-lecia praw miejskich Libiąża
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu fotograficznego pn. „Z perspektywy Libiąża” z okazji jubileuszu
50 - lecia uzyskania praw miejskich przez Libiąż jest Urząd Miejski w Libiążu, Wydział
Rozwoju zwany dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest wyłonienie laureatów oraz zdjęć przedstawiających gminę Libiąż i jej
mieszkańców w kategoriach tematycznych jak w pkt. 3.

ZASADY KONKURSU
3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach tematycznych:
I.
Współczesna Gmina Libiąż
II. Gmina Libiąż wczoraj i dziś – zestawienie, kolaż lub ciekawy fotomontaż tych
samych miejsc na przestrzeni lat.
4. Do udziału w Konkursie dopuszczone zostaną prace fotograficzne wykonane na terenie Gminy
Libiąż, które będą przedstawiać np.: jej florę i faunę, architekturę, zabytki, ulice, obiekty
użyteczności publicznej, infrastrukturę, życie codzienne mieszkańców, odbywające się w
Gminie Libiąż wydarzenia.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie po 3 (trzy) fotografie w obu
kategoriach.
UCZESTNICY KONKURSU
6. Udział w konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną
zdolność do czynności prawnych (zwana dalej Uczestnikiem), bez względu na obywatelstwo,
miejsce zamieszkania.
7. Nie jest dopuszczalne działanie przez pełnomocnika.
8. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela
ustawowego. Wraz ze zgłoszeniem udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest przekazać
Organizatorowi zgodę przedstawiciela ustawowego.
9. Zgoda przedstawiciela ustawowego obejmować powinna również akceptację postanowień
niniejszego Regulaminu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora biorący
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu ani członkowie ich rodzin.

PRACE KONKURSOWE
11. Fotografia zgłoszona do Konkursu powinna być wywołana:
a) Kategoria I – format 15x21 cm,
b) Kategoria II – format dowolny.
12. Uczestnik może brać udział w dwóch kategoriach tematycznych. Chcąc wziąć udział w Konkursie
w obu kategoriach tematycznych, Uczestnik zobowiązany jest złożyć osobne zgłoszenia.
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13. Fotografie zgłaszane w Konkursie nie mogą:
a)
naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności ich dóbr osobistych,
b)
zawierać treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, obraźliwych,
wulgarnych, pornograficznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub
religijną;
c)
zawierać przekazów reklamowych.
14. Fotografie, które nie spełniają warunków wskazanych w pkt. 13 podlegają dyskwalifikacji i nie
będą oceniane przez Organizatora.
15. W przypadku uznania, że fotografia konkursowa spełnia kryteria tematyczne w innej kategorii niż
wybrana przez Uczestnika, Organizator w porozumieniu z Uczestnikiem dokona zmiany kategorii
tematycznej fotografii.
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE
16. Aby wziąć udział w Konkursie należy złożyć konkursowe prace w zamkniętej kopercie z
adnotacją „Z perspektywy Libiąża - konkurs fotograficzny” w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Libiążu, ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż, wraz ze zgłoszeniem o następującej treści:
Zgłaszam udział w konkursie fotograficznym „Z perspektywy Libiąża” organizowanym
przez Urząd Miejski w Libiążu.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję w całości jego treść.
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………..
Adres e-mail do kontaktu: …………………… …………………………………
Wiek………..*
____________________
*jeśli wiek jest poniżej ukończonego 18 roku życia wymagane jest załączenie do składanej
koperty zgody podpisanej przez przedstawiciela ustawowego wg wzoru załączonego do
niniejszego regulaminu
17. Zgłoszenie winno być przesłane w terminie do dnia 15 maja 2019 r. w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
18. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż:
a) jest twórcą fotografii zgłoszonej do Konkursu lub przysługują mu niczym nieograniczone
autorskie prawa majątkowe i osobiste do fotografii;
b) posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób widniejących na przesłanych
fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku.
c) zapoznał się z warunkami Konkursu i akceptuje postanowienia Regulaminu,
d) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
19. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Organizatorowi
wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych w pkt. 18 lit. a) i b) Uczestnik zobowiązuje
się zwolnić Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu, a w przypadku
postępowania wszczętego przez osobę trzecią z tytułu naruszenia, wstąpić do postępowania w
miejsce Organizatora.
20. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie równoznaczne jest z dobrowolnym wyrażeniem przez
Uczestnika zgody na przetwarzanie oraz wykorzystywanie jego danych osobowych: imienia i
nazwiska, adresu e-mail, wieku oraz wizerunku do celów związanych z organizacją Konkursu,
wyłonieniem laureatów oraz upowszechnieniem informacji na temat Konkursu zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U. UE.L z 2016 r. Nr 119), „RODO”.
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21. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub przedstawiciela
ustawowego jest równoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA I NAGRODY
22. Organizator powołuje Komisję Konkursową do oceny zgłoszonych prac konkursowych w składzie
co najmniej 3 osobowym.
23. Komisja Konkursowa dokonuje oceny fotografii biorąc pod uwagę jej zgodność z tematem
Konkursu, kompozycję, zmysł estetyczny, jakość i strukturę, indywidualność, opowieść.
24. Ocena prac nastąpi do dnia 31 maja 2019 roku.
25. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu.
26. Spośród nadesłanych fotografii Komisja Konkursowa wyłoni po 3 (trzech) laureatów Konkursu w
ramach każdej kategorii tematycznej.
27. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców jak również do przyznania
wyróżnień.
28. Laureaci oraz wyróżnieni w Konkursie zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu do dnia
12 czerwca 2019 roku. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie: www.libiaz.pl oraz na
fan page Gminy Libiąż.
29. Organizator przewiduje nagrody finansowe w każdej z dwóch kategorii: I miejsce – 500 zł, II –
miejsce 300 zł, III – miejsce 200 zł.
30. Nagrody zostaną wręczone dnia 15 czerwca 2019 r. podczas uroczystości Jubileuszu 50-lecia
praw miejskich Libiąża w ramach Dni Libiąża 2019. Zwycięskie prace zostaną
zaprezentowane Mieszkańcom w miesiącu lipcu i sierpniu br. na wystawie pokonkursowej na
placu przy ul. 1 Maja w Libiążu zorganizowanej przez Urząd Miejski w Libiążu.

PRAWA AUTORSKIE
31. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia udziału w Konkursie udziela Organizatorowi
nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, ilościowo ani czasowo licencji niewyłącznej na
publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora na potrzeby realizacji Konkursu, a także po
jego zakończeniu na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, m.in. w Internecie.
32. Uczestnik Konkursu, który uzyskał tytuł Laureata, z chwilą przesłania mu informacji o
przyznaniu nagrody, przenosi nieodpłatnie na Organizatora całość autorskich praw majątkowych i
praw pokrewnych do fotografii, w tym całość praw do dowolnej edycji i modyfikacji przez
Organizatora. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy wszystkich pól eksploatacji
znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności pól eksploatacji związanych z
działalnością promocyjną i reklamową, w tym prawa do:
a) wyłącznego używania i wykorzystania fotografii,
b) wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na
jakimkolwiek nośniku, m.in. płyta DVD, pendrive,
c) wprowadzanie do komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
d) publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, m.in. w Internecie,
e) publicznego odtwarzania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
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f) wprowadzania egzemplarzy do obrotu, użyczania, najmu, dzierżawy egzemplarzy fotografii.
33. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Organizatora przechodzi wyłączne prawo
do wykonywania autorskich praw zależnych oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie
opracowań fotografii, na wszystkich polach eksploatacji. Uczestnik konkursu przenosi tym samym
na Organizatora prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami fotografii.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
34. Uczestnik dokonujący zgłoszenia udziału w Konkursie zobowiązany jest respektować
postanowienia niniejszego Regulaminu.
35. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
36. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści na stronie
Organizatora: www.libiaz.pl, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników.
37. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
38. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej www.libiaz.pl.
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