REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„W lustrze rzeki”
I. Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „W lustrze rzeki”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Powiatowa
Instytucja Kultury w Legionowie (PIK) zwana dalej „Organizatorem”.
2. Głównym celem Konkursu jest promocja rybackiego dziedzictwa kulturowego dla obszaru Lokalnej Grupy
Działania „Zalew Zegrzyński”, edukacja kulturalna, regionalna i artystyczna uczestników, aktywizacja lokalnej
społeczności, uwrażliwianie na piękno przyrody oraz nakłonienie do wyrażania siebie poprzez twórczość
artystyczną.
3. Tematem Konkursu „W lustrze wody” są lokalne pejzaże – związane z przepływającymi przez powiat
legionowski trzema głównymi rzekami: Wisłą, Narwią i Bugiem – uwiecznione na fotografii, a zainspirowane
historycznymi zdjęciami/ grafikami (Zał. nr 3) i nawiązujące do rybackiego dziedzictwa kulturowego tych
terenów.
4. Nabór prac będzie trwał od dnia ogłoszenia Konkursu do 31 sierpnia 2022 r.

II. Uczestnicy
§ 2.

1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców powiatu legionowskiego: uczniów szkół ponadpodstawowych oraz
dorosłych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie ani ich rodziny.

III. Warunki uczestnictwa
§ 3.

1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie wraz z pracą konkursową formularza
zgłoszeniowego. W tym celu, w okresie naboru prac konkursowych, należy przesłać zgłoszenie na adres:
konkurs@pik.legionowski.pl. Wiadomość musi zawierać:
a) skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu – uczestnicy
pełnoletni, Załącznik nr 2 do Regulaminu – uczestnicy niepełnoletni);
b) maksymalnie 3 fotografie o preferowanych parametrach: plik w formacie JPG, rozdzielczość nie mniejsza
niż 300 DPI, rozmiar nie mniejszy niż 3000 px na dłuższym boku.
2. Na plikach cyfrowych, przed wysłaniem ich na Konkurs, dopuszczalne jest kadrowanie, stemplowanie
zanieczyszczeń z matrycy, konwersja do b&w oraz korzystanie z programów graficznych w zakresie obróbki
globalnej: regulacji poziomów, krzywych, nasycenia, kontrastu, regulacji temperatury barwowej, rozjaśniania
i przyciemniania obrazu, odszumiania. Dopuszcza się panoramy (sklejane) i HDR-y. Niedopuszczalne jest
wycinanie i wklejanie elementów na fotografiach.
3. Autorki/Autorzy prac mają obowiązek na wezwanie Jury przedstawić oryginalny plik RAW lub JPG uzyskany
bezpośrednio z aparatu cyfrowego. Nieprzesłanie pliku w ciągu 7 dni od wezwania Jury skutkuje wycofaniem
pracy z konkursu.
4. Do Konkursu można zgłaszać fotografie własne odpowiadające tematowi Konkursu, nienagrodzone w innych
konkursach.
5. Nadesłane fotografie muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność uczestnika.
6. Organizator ma prawo nie zakwalifikować do Konkursu fotografii niezwiązanych z tematem Konkursu,
zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, naruszających prawo polskie lub prawa
osób trzecich, wadliwych technicznie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) oraz
przesłane poza terminem naboru.
7. Zgłoszenia wypełnione na innych formularzach, niż będące załącznikami do Regulaminu, nie będą
rozpatrywane.
8. Przyjęcie zgłoszenia do Konkursu zostanie potwierdzone przez Organizatora zwrotną wiadomością mailową.

IV. Rozstrzygnięcie Konkursu
§ 4. Jury Konkursu

1. Oceny fotografii dokona Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”, powołane przez Dyrektor Powiatowej Instytucji
Kultury w Legionowie.
2. Do zadań Jury należy w szczególności kwalifikacja fotografii zgłoszonych do Konkursu, ich ocena pod
względem merytorycznym i artystycznym oraz wybór laureatów.
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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§ 5. Wybór Laureatów

1. Spośród nadesłanych fotografii Jury wybierze 3 zwycięskie prace w dwóch kategoriach: uczniowie szkół
ponadpodstawowych oraz dorośli, i ewentualne wyróżnienia.
2. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną na podany w formularzu
zgłoszeniowym adres e-mail lub telefonicznie na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu.
3. Lista laureatów (zawierająca imię i nazwisko) oraz same prace mogą zostać opublikowane m.in. na stronie
internetowej Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie www.pik.legionowski.pl oraz na portalu
społecznościowym www.facebook.com/powiatowa.instytucja.kultury, a także w prasie lokalnej, mediach
i wydawnictwach ‒ w celu popularyzacji Konkursu oraz promocji Powiatowej Instytucji Kultury
w Legionowie.

§ 6. Nagrody

Autorzy/autorki najwyżej ocenionych prac w obu kategoriach otrzymają albumy ikon fotografii.

§ 7. Prawa autorskie

1. Uczestnik/uczestniczka Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia fotografii oświadcza, że przysługują mu/jej do
nich autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony/a do rozpowszechniania
wizerunku osób ujętych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za
wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.
2. Uczestnicy Konkursu, którym przyznano nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, na podstawie oddzielnej zgody
(w imieniu osoby niepełnoletniej zgodę podpisuje jej rodzic lub opiekun prawny) udzielą nieodpłatnej licencji
niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie)
w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości
i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu
lub formatu;
b) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie;
c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym
powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie fotografii, a także innego ich używania zgodnie
z postanowieniami Regulaminu;
d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie
na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci
Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;
e) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach
obrazu;
f) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, produkt placement,
public relations;
g) inne przypadki rozpowszechniania fotografii, w tym wyświetlanie fotografii i ich utrwaleń;
h) dokonywanie opracowań fotografii, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian
i modyfikacji fotografii, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej
sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na
wykorzystywanie opracowań.

V. Postanowienia końcowe
§ 8.

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, ul. Sowińskiego 15, 05120 Legionowo; dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@pik.legionowski.pl.
2. Dane osobowe:
a) będą przetwarzane w celu realizacji postępowania konkursowego, na podstawie wyrażenia zgody przez
uczestnika/uczestniczkę Konkursu;
b) będą upubliczniane w zakresie imienia i nazwiska (np. na stronie internetowej Powiatowej Instytucji Kultury
w
Legionowie
www.pik.legionowski.pl
oraz
na
portalu
społecznościowym
www.facebook.com/powiatowa.instytucja.kultury);
c) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z obowiązujących przepisów w zakresie archiwizowania
dokumentów;
d) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
3. Uczestnikowi/uczestniczce przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Uczestnikowi/uczestniczce przysługuje prawo żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania
jego danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych ze względu na jego
szczególną sytuację, a także żądania usunięcia jego danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich będzie skutkowało niezakwalifikowaniem
do Konkursu.
6. Przystępując do Konkursu, każdy uczestnik/uczestniczka akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu
poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią i akceptacji jego warunków.
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7. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania fotografii zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich m.in.
na stronach internetowych, w prasie i wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji Konkursu oraz
promocji Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.
8. W przypadku wykorzystania danej fotografii każdorazowo zostaną podane imię i nazwisko autora/autorki.
9. Z tytułu wykorzystania fotografii autorom nie przysługują honoraria.

§ 9.

1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu
i oświadczeniem, że zostały one wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę
na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.
2. W razie skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych
z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania z fotografii zgłoszonej do Konkursu
zgodnie z postanowieniami Regulaminu, autor/autorka tego zdjęcia zobowiązany/a jest zwolnić Organizatora
od wszelkiej odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić uzasadnione zgłoszone roszczenie,
roszczenie
zasądzone
lub
ustalone
w
drodze
ugody
zadośćuczynienia
i odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.

§ 10.

1. Fotografie zgłoszone do Konkursu pozostaną w zbiorach Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.
2. Fotografie zgłoszone do konkursu mogą być opublikowane w wydawnictwie albumowym podsumowującym
Konkurs.
3. Fotografie zgłoszone do Konkursu mogą być zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

§ 11.

1. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu.
2. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane fotografie nie będą wykorzystywane przez Organizatora.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
Informacje o Konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 774 21 44 lub poprzez wysłanie pytania na adres email: konkurs@pik.legionowski.pl.
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