Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim oraz Biblioteka i Ośrodek Kultury w
Piotrkowie Kujawskim zapraszają mieszkańców z terenu miasta i gminy Piotrków
Kujawski do udziału w konkursie fotograficznym „CZTERY PORY ROKU W
GMINIE PIOTRKÓW KUJAWSKI”. Zdjęcia przyjmowane będą w Bibliotece i
Ośrodku Kultury, ul. Rynek 20 do 10 lipca 2018r. Uroczyste rozstrzygnięcie i
rozdanie nagród odbędzie się podczas obchodów „Dni Piotrkowa Kujawskiego”.
Pozostałe informacje zawiera Regulamin Konkursu.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„CZTERY PORY ROKU W GMINIE PIOTRKÓW KUJAWSKI – EDYCJA 2017”
I.Organizator
Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim oraz Biblioteka i Ośrodek Kultury w
Piotrkowie Kujawskim
II.Cel i tematyka konkursu:
Zadaniem konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego miasto i gminę Piotrków
Kujawski w ciekawy i oryginalny sposób na przestrzeni czterech pór roku.
Celem konkursu jest promowanie gminy Piotrków Kujawski, jej mieszkańców,
podejmowanych inicjatyw i zachodzących w gminie zmian, a także ukazywanie
atrakcyjnych turystycznie miejsc w naszej gminie.
Konkurs ma też na celu promowanie talentów w twórczości fotograficznej,
rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania
piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości.
III.Termin
Zdjęcia należy przesyłać lub złożyć osobiście w Bibliotece i Ośrodku Kultury w
Piotrkowie Kujawskim ul. Rynek 20 do 10 lipca 2018r.
Finał konkursu odbędzie się podczas „Dni Piotrkowa Kujawskiego”.
IV.Warunki konkursu:
1. Konkurs jest adresowany do mieszkanców miasta i gminy Piotrków Kujawski w
trzech kategoriach wiekowych:
• dzieci w katgorii 7 – 12 lat,
• dzieci w kategorii 13 – 18 lat
• dorośli
2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 4 zdjęcia. Format
zdjęć A4 (210mm x 297mm), dodatkowo zdjęcia należy przesłać w wersji
elektronicznej w formacie JPG na adres mailowy bibliotekapiotrkowkuj@gmail.com
Do zdjęć wydrukowanych na papierze fotograficznym należy dołączyć metryczkę wg
załącznika nr 1do niniejszego regulaminu.
4. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków
konkursu i regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Nadesłanie(dostarczenie) zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia
nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i
zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane
wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.
5.
Nadesłane prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie
prawo do ich publikacji we wszystkich związanych z konkursem materiałach, z
zaznaczeniem nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika konkursu na
przekazanie organizatorom majątkowych praw autorskich do fotografii i na ich
bezpłatne wykorzystywanie w celach promocyjnych na zasadach określonych w
niniejszym punkcie (udzielenie licencji). Zgoda na korzystanie z fotografii obejmuje
następujące pola eksploatacji: prasę, radio, rozpowszechnianie w sieci Internet,
materiały drukowane (folder promujący miasto i gminę Piotrków Kujawski),
wystawy i inne imprezy skierowane do społeczeństwa. Upoważnienie do korzystania
z fotografii na wszystkich wyżej wymienionych polach ekspolatacji następuje
nieodpłatnie.
6. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest
ostateczna i nieodwołalna.Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej
wiadomości na stronie Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz Biblioteki i
Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim do dnia 15 lipca 2018r.
8.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne w każdej kategorii
wiekowej (I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł), a dla
wszystkich uczestników dyplomy oraz wystawa pokonkursowa podczas uroczystego
wręczenia nagród w czasie obchodów „Dni Piotrkowa Kujawskiego” (również na
stronie internetowej UMiG i BiOK). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
zaprezentowania również innych, nienagrodzonych prac.
9.
Ustalenia określone w niniejszym regulaminie uczestnik akceptuje poprzez
złożenie podpisu na metryczce.
10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określajacym zasady
konkursu.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zagięcie prac
z winy poczty lub nadawcy.
Organizatorzy

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu Fotograficznego
„Cztery Pory Roku w Gminie Piotrków Kujawski”

METRYCZKA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ CZTERY PORY ROKU W GMINIE PIOTRKÓW KUJAWSKI ”
Dane uczestnika

Oświadczenie opiekuna prawnego

Jako opiekun prawny dziecka........................................................................(imię
i nazwisko) oświadczam, że jest autorem pracy i nie narusza praw autorskich i
….................................................. majątkowych osób trzecich

Imię i nazwisko autora zdjęcia:

Miejsce wykonania
zdjęcia/nazwa obiektu:
…..................................................
Tel./e-mail:
…..................................................
Ilość zgloszonych prac:
......................................................
Nr zdjęcia:....................................
Oświadczam, że
zapoznałam/zapoznałem się i
akceptuję regulamin konkursu i
zawarte w nim postanowienia
Podpis autora:
......................................................

…...................................................
Podpis
Jako opiekun prawny dziecka …...................................................................(imię
i nazwisko dziecka) zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu* i
zawarte w nim postanowienia.
…....................................................
Podpis
* Treść regulamin dostępna jest na stronach www.piotrkowkuj.naszabiblioteka.com w
zakładce „Do pobrania”, www.mgoksir.info oraz www.piotrkowkujawski.pl

