Regulamin
Konkursu Fotograficznego – Kalisz. Młode duchem – najstarsze miasto w Polsce

1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Kaliszu z siedzibą przy
ul. Łódzkiej 10, 62-800 Kalisz (dalej zwanym: „Organizatorem”).
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym:
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.lobosko.jcom.pl.

2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest:
•

znajdowanie ciekawych miejsc w miejscu swojego zamieszkania i regionie;

•

promocja Miasta Kalisza;

•

propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, sztuki fotografowania i samodzielnego
poznawania miasta.

3. Uczestnicy
W Konkursie może wziąć udział każdy amator, tj. uczeń dowolnego typu szkoły (dalej zwany:
„Uczestnikiem”). Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zdjęć konkursowych jednoznaczne z
akceptacją regulaminu.

4. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz
Konkurs trwa od 15 września 2016 roku do 31 października 2016 roku.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1. Zapoznanie się z regulaminem konkursu znajdującym się na stronie internetowej
www.lobosko.jcom.pl lub przesłanym do szkół.
2. Przesłanie lub osobiste dostarczenie zdjęć konkursowych:
a) wywołane – przesłane pocztą tradycyjną lub dostarczone osobiście na adres Organizatora ul. Łódzka 10, 62-800 Kalisz.
b) w formie elektronicznej - na adres e-mail: liceumboskokalisz@gmail.com, (jako pliki
cyfrowe w formacie JPG, kolor (RGB) lub czarno-biały (greyscale), rozmiar pliku nie
może przekroczyć 25 MB);

c) w formie elektronicznej - na nośniku przesłanym lub dostarczonym osobiście na adres
Organizatora - ul. Łódzka 10, 62-800 Kalisz;

3. Podanie danych uczestnika: imienia i nazwiska, klasy i nazwy szkoły (opcjonalnie imienia i
nazwiska opiekuna), adresu i numeru telefonu lub adresu e-mail w przypadku wszystkich
Uczestników.

4. Określenie miejsca, w którym zostało wykonane zdjęcie, opcjonalnie zatytułowanie fotografii.

Prace konkursowe może przesyłać/ dostarczyć Uczestnik lub Szkoła/Nauczyciel (jeśli Uczestnikiem
jest uczeń pod kierownictwem nauczyciela), albo Rodzic, który dopełni wszystkich wyżej wskazanych
czynności formalnych.
W Konkursie wezmą udział prace fotograficzne, które spełnią wymogi techniczne opisane
w Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przesłane do Organizatora,
tj. najpóźniej do 4 listopada 2016 roku (włącznie) znajdą się w posiadaniu Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia prac po wskazanym terminie.
Poprzez przesłanie zdjęcia (lub zdjęć) na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się
z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

5. Wymagania dotyczące prac konkursowych
Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące warunki:
•

dotyczyć tematu Konkursu;

•

być wykonane w 2016 roku na terenie Miasta Kalisza;

•

wykonane bez obróbki technicznej programem do retuszu fotografii, tj. bez nakładania filtrów;

•

dodatkowo istnieje możliwość przesłania, na własną odpowiedzialność, zdjęcia/zdjęć
wykonanych dowolnym telefonem komórkowym; warunkiem jest spełnienie przez powyższe
prace wymogów technicznych określonych w Regulaminie.

Jeden Uczestnik może nadesłać łącznie do 5 zdjęć, które wezmą udział w konkursie.
Do Uczestnika należy decyzja o liczbie zdjęć, jakie zostaną poddane ocenie.

W przypadku nadesłania większej liczby zdjęć przez jednego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie
prawo do wyboru, bez uwzględnienia w Konkursie pozostałych prac tego Uczestnika, a także prawo
publikacji wszystkich nadesłanych zdjęć.

6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 17 listopada 2016 roku.
Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje jury, wybierając troje nagrodzonych i dwoje
wyróżnionych spośród uczestników.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 roku, poprzez umieszczenie ich na stronie
internetowej Organizatora www.lobosko.jcom.pl oraz podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową lub telefonicznie w ciągu 5
dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych zdjęć przez Organizatora bez
obowiązku wynagrodzenia dla autora zdjęć, jednakże Organizator nie ma obowiązku wykorzystania
zdjęć. Jednocześnie uczestnicy konkursu akceptując Regulamin przekazują Organizatorowi prawa
autorskie do swoich prac.

7. Nagrody
Prace zwycięzców Konkursu zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w Liceum
Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Kaliszu z siedzibą przy ul. Łódzkiej 10 w Kaliszu.
O dacie wystawy i wręczenia nagród Organizator poinformuje mieszkańców Kalisza i media kaliskie
w ciągu 5 dni od rozstrzygnięcia konkursu, udostępniając informację na stronie internetowej oraz
drogą mailową.
Każdy z laureatów otrzyma dyplom uczestnictwa.
Zwycięzcy lub wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe.

8. Postanowienia dodatkowe
Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w całości
obciąża Uczestnika Konkursu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach
i wszelkich działaniach promocyjnych.
Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zgłoszonych
prac w działaniach promocyjnych Konkursu i Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę,
zgłaszając się do Konkursu.
Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora.
Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych prac na wszystkie pola
eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania prac. Dotyczy to szczególnie:
1. wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych prac w dowolnej formie, m.in. choć
nie wyłącznie w postaci książki i CD-ROM-u;
2. wprowadzania prac w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła w czasie i miejscu przez
siebie wybranym (w tym w sieci Internet);
3. używania całości lub fragmentów prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych
Organizatora, drukowanych i elektronicznych (internetowych).
Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora
w całości od wszelkiej odpowiedzialności, jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby
nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach praw osób trzecich, w tym osobistych lub
majątkowych praw autorskich. Prawa do wykorzystania prac uczestnik potwierdza podpisem pod
pisemną zgodą dołączoną do regulaminu.

9. Postanowienia końcowe
Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania
przyczyn. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

Kalisz, dn. …....................

ZGODA
Uczestnik Konkursu
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, szkoła)
potwierdza znajomość Regulaminu Konkursowego, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego
danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do
wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
Jednocześnie Uczestnik nieodwołalnie i bezwarunkowo przekazuje Organizatorowi prawa autorskie
do nadesłanych prac i wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych
i reklamowych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy
prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

……………………………….
(podpis uczestnika)

