Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Aparat za fotkę 2017”

Organizatorem konkursu jest:
Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku
Al. Lotników Polskich 24
21-040 Świdnik

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
2. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.
3. Technika wykonania prac jest dowolna.
4. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną.
5. Prace w formacie JPG o wymiarach min. 1200x1600 pikseli i max. w plikach nie
przekraczających 2MB należy nadsyłać na adres portal@poczta.e-swidnik.pl w formie
załączników do listu elektronicznego.
6. W treści maila należy podać: imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy oraz
ewentualny tytuł pracy.
7. Uczestnik musi mieć pełne prawa własnościowe i majątkowe do nadsyłanych prac.
8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność
organizatorów, którzy przejmują całość majątkowych praw autorskich do nadesłanych prac.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Miejskiego Ośrodka Kultury
w Świdniku reguluje to art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
10. Zdjęcia należy nadsyłać od 27.07 do 30.09.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do
06.10.2017 r.
11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Nagrodą główną w konkursie jest
aparat fotograficzny. Decyzje jury są ostateczne. Organizator zastrzega prawo do
ufundowania dodatkowych nagród dla uczestników konkursu. Miejski Ośrodek Kultury,
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26
lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku), przed wydaniem Nagrody obliczy i
odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od
wartości Nagrody w wysokości 10% wartości.

12. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc exaequo.
13. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
14. Jeden uczestnik otrzyma również nagrodę internautów/czytelników. Zwycięzca zostanie
powiadomiony o wygranej drogą mailową lub telefoniczną. Głosowanie odbywać się będzie
drogą internetową.
15. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową lub telefoniczną.
Przesłane fotografie oraz wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.swidnik.pl oraz w tygodniku „Głos Świdnika”.
16. Nagrody zostaną wręczone osobiście przez organizatora. Laureaci zostaną poinformowani o
czasie i miejscu odebrania nagrody.
17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. Organizator
zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania wszelkich prac zawierających osoby które nie
wyraziły zgody na udział w konkursie. Dostarczenie pracy przez Autora na konkurs jest
jednoznaczne z zapewnieniem Organizatora konkursu o tym, iż fotografia nie narusza praw
osób trzecich, a w szczególności, że jego rozpowszechnianie nie będzie prowadziło do
naruszania prawa do ochrony wizerunku osób przedstawionych na fotografii.
19. Wszelkie sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga organizator konkursu.
20. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu, oraz w celach
marketingowych
organizatora.
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z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.

