Regulamin Konkursu Fotograficznego „Woda w Kadrze”

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Woda w Kadrze” jest Miejski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku (MZWiK), 05-070 Sulejówek ul. Wodociągowa
10.
2. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
3. Temat konkursu: Woda. Czasem jej nie widzimy, czasem jest jej o wiele za dużo. Jest
źródłem życia, może być też siłą niszczycielską. Spójrz wokoło: woda kapie z kranu
i z liści po ostatnim deszczu. Osiada kroplami na trawie i na pajęczynie. Zamarznięta odbija
promienie słoneczne od gładkiej powierzchni. Spójrz jeszcze raz, weź aparat i zrób zdjęcie.
4. Przedmiotem konkursu jest fotografia ukazująca w ciekawy i artystyczny sposób, jak
cennym darem dla ludzi i przyrody jest woda.
5. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Sulejówka. W przypadku niepełnoletnich
uczestników wymagany jest czytelny podpis rodzica na formularzu zgłoszeniowym
stanowiącym załącznik do Regulaminu.
6. Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu maksymalnie 5 fotografii o tematyce
wiążącej się z tytułem „Woda w Kadrze”.
7. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii,
w postaci elektronicznej w formacie JPG lub TIF na płycie CD/DVD, zapisane w jak
największej rozdzielczości (minimum 300 dpi).
8. Płyta z fotografiami powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora zdjęć.
9. Fotografie w formie cyfrowej wraz z formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik
do Regulaminu należy dostarczyć do Urzędu Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 do Biura
Obsługi Klienta pokój nr 1 lub do pokoju nr 18, a także biurze MZWiK przy ul.
Świętochowskiego 4 w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2017 r. do godz. 15:00.
10. Komisja Konkursowa na posiedzeniu zamkniętym dokona oceny złożonych fotografii,
a następnie wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Komisja poddaje ocenie pojedyncze
fotografie, niezależnie od liczby zgłoszonych fotografii przez danego uczestnika. Decyzja
Komisji jest ostateczna.
11. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe:
1) za zajęcie I miejsca nagroda w wysokości 300,00 zł
2) za zajęcie II miejsca nagroda w wysokości 200,00 zł
3) za zajęcie III miejsca nagroda w wysokości 100,00 zł
oraz nagrody pocieszenia i dyplomy dla wszystkich pozostałych uczestników.
12. Komisja konkursowa, po dokonaniu oceny złożonych fotografii, zastrzega sobie prawo

innego podziału nagród, w tym obniżenia wartości każdej z nagród, a także przyznania
dodatkowych nagród i wyróżnień indywidualnych.
13. Wręczenie nagród oraz prezentacja wszystkich złożonych prac konkursowych, odbędzie
się w dniu 13 maja br. o godz. 16.30 podczas VI EKO-PIKNIKu GLINIANKI, który
odbędzie się na terenie przy stadionie miejskim w Sulejówku wejście od ul. Reymonta.
14. Nadesłane fotografie przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie
prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji złożonych fotografii w szczególności w
ramach promocji MZWiK oraz Miasta Sulejówek. Przy eksponowanych fotografiach
(wystawy, publikacje prasowe, Internet itp.) będzie umieszczone imię i nazwisko autora.
15. Autorzy fotografii automatycznie przekażą Organizatorowi prawo do bezpłatnego
wykorzystania swoich fotografii w celach promocyjnych i edukacyjnych.
16. Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
w szczególności praw autorskich.
17. Fotografie nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach.
18. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane
osobiście.
19. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach MZWiK.
20. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
21. Ostateczna interpretacja przepisów Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach
spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
22. Nieznajomość przepisów Regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
„WODA W KADRZE”

Imię i nazwisko uczestnika: ........................................................................................................
Wiek uczestnika: .........................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego: ...................................................................................................
Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem złożonych
fotografii oraz przenoszę na Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku prawa
autorskie majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) do złożonych fotografii na
wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności do publicznego wykorzystania fotografii,
utrwalania i zwielokrotnionego druku, wykorzystywania w celach promocyjnych Miejskiego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku i Miasta Sulejówek.
Zezwalam także na wprowadzenie do pamięci cyfrowej komputera i sieci elektronicznej
złożonych fotografii w celach prezentacyjnych i reklamowych, w tym do zamieszczenia na
stronie internetowej Miasta Sulejówek, MZWiK oraz profilu FB.
Podaję swoje dane osobowe dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie dla celów
organizacji konkursu oraz wykonywania Regulaminu konkursu po jego rozstrzygnięciu oraz w
przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Mam prawo wglądu, poprawy i uzupełnienia swoich
danych, a także wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Oświadczam, że akceptuję warunki konkursu określone w jego Regulaminie.

.............................................................
czytelny podpis uczestnika / w przypadku osób
małoletnich czytelny podpis rodzica uczestnika

