Regulamin konkursu fotograficznego
„ZRÓB CIEKAWE ZDJECIE WYGLADAJAC PRZEZ OKNO”
PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „ZRÓB CIEKAWE ZDJECIE WYGLADAJAC PRZEZ OKNO” jest
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny ul. Filaretów 1 42-431 Zawiercie, działający w strukturach
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu oraz w ramach projektu „Rozwój usług
społecznych na teren Zawiercia – etap II”, zwany dalej Organizatorem. Konkurs przeznaczony jest dla
wychowanków - Świetlicy Środowiskowej OWDiR oraz wychowanków uczęszczających do placówki w
ramach projektu „Rozwój usług społecznych na teren Zawiercia – etap II”, zwanych w dalszej części
Regulaminu wychowankami Świetlicy.
2. Cele konkursu:
a) organizacja czasu wolnego wychowanków Świetlicy
b) integracja wychowanków
c) rozwijanie sfery artystycznej oraz prezentacja twórczości wychowanków Świetlicy w dziedzinie
fotografii
d) zwrócenie uwagi na otaczając nas rzeczywistość.
3. Przedmiotem
Konkursu
są
trzy
różne
fotografie
wykonane
„przez
okno”
z miejsca zamieszkania wychowanków Świetlicy.
4. Konkurs fotograficzny trwa od 27.03.20r. do 03.04.20r.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej MOPS Zawiercie
i portalu społecznościowym ww. instytucji. Po zakończeniu stanu epidemii w kraju, wszystkie
nadesłane
prace
zostaną
zaprezentowane
w
formie
wystawy.
PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Terminarz:
-przyjmowanie
prac
fotograficznych
do
konkursu:
27.03.20r.
do
03.04.20r.
-ogłoszenie wyników konkursu oraz informacji o przyznaniu nagród nastąpi najpóźniej do dnia
16.04.2020r.
- wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu stanu epidemii w kraju i wznowieniu pracy placówki
3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Nie będą
przyjmowane prace tworzone wspólnie.
4. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: owdir.zawiercie@o2.pl z dopiskiem
Konkurs Fotograficzny „ZRÓB CIEKAWE ZDJECIE WYGLADAJAC PRZEZ OKNO” lub skontaktować się
z pracownikami placówki celem ustalenia innej formy przesłania prac. Telefon kontaktowy 32-67080-70, 607900643.
5. Prace należy wysłać i podpisać imieniem i nazwiskiem.
6. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących
z różnych plików.

7. Zabronione jest umieszczanie na zdjęciach obraźliwych, gorszących i sprzecznych z zasadami
współżycia
społecznego
oraz
prawem
treści.
10.
Organizator
zastrzega
sobie
prawo
do
dyskwalifikowania
prac,
które nie spełniają wymienionych wyżej wymogów.
8. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię
zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że dana
osoba wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. W
nawiązaniu do powyższego prosimy o nieumieszczanie wizerunków osób na zdjęciach.
9. Przesłanie zdjęć na konkurs jest równoczesna akceptacja regulaminu konkursu przez
rodziców/opiekunów wychowanków Świetlicy, biorących udział w konkursie oraz zgoda na bezpłatna
publikacje fotografii przez MOPS Zawiercie.
JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
NAGRODY
1. Trzy
zwycięskie
prace
konkursowe
zostaną
nagrodzone(nagrody
rzeczowe)
i zaprezentowane na stronie internetowej MOPS Zawiercie i portalu społecznościowym ww. instytucji
wraz z imieniem i nazwiskiem twórców.
2. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej przez organizatora
w stosownym czasie.
3. Jury zastrzega sobie prawo do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
4. Organizator
konkursu
zastrzega
sobie
prawo
do
opublikowania
imion
i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w prasie, mediach i Internecie.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie przez pracowników placówki.
KOMISJA
1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.
2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających
z niniejszego Regulaminu.
3. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na grupie stworzonej na
messengerze dla wychowanków Świetlicy.
2. Uczestnik konkursu przez zgłoszenie zdjęć do konkursu oświadcza iż:
a) jest autorem załączonych fotografii,
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako
utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami
i roszczeniami osób trzecich;

c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.mopszawiercie.pl oraz w serwisie
społecznościowym ww. instytucji;
d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej;
e) akceptuje Regulamin konkursu.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo
natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub
żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest
administratorem danych. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla wzięcia udziału w
Konkursie.
7. Regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem 27.03.2020r.
8. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

