Regulamin konkursu fotograficznego „Rybnik na starej fotografii”
I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU „Niedobczyce na starej fotografii”
1. Organizatorem Konkursu jest Dom Kultury w Rybniku – Niedobczycach, ul. Barbary 23,
44-270 Rybnik
2. Celem konkursu jest ukazanie ekspresji i bogactwa dawnego życia w dzielnicy
Niedobczyce – ludzi, społeczności, świata przyrody, architektury uwiecznionych na
historycznych fotografiach znajdujących się w prywatnych archiwach mieszkańców Miasta
Rybnika.
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do wszystkich osób, które posiadają stare
fotografie dotyczące tematu konkursu (uczestnicy konkursu nie muszą być autorami zdjęć).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Domu Kultury w Rybniku –
Niedobczycach oraz członkowie ich rodzin.
III. ZASADY KONKURSU
1. Zgłoszone do konkursu fotografie powinny być dostarczone w formie odbitek lub plików
cyfrowych (skanów) umieszczonych na nośniku CD, DVD z tym, że warunkiem uczestnictwa
w Konkursie jest posiadanie bezpośredniego dostępu do oryginalnej fotografii.
2. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą spełniać następujące warunki:



w jednoznaczny sposób wiązać się z tematem konkursu,
pochodzić sprzed 1975 roku.

3. Każdy z Uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć z okresu 1945-1975
oraz nieograniczoną liczbę zdjęć sprzed 1945 roku.
4. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia
stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UDZIELENIA LICENCJI
5. Uczestnicy konkursu upoważniają organizatora, na zasadzie niewyłączności (licencji),
do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania zgłoszonymi do konkursu reprodukcjami
fotografii, w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo.
6. Przystąpienie do konkursu oznacza udzielenie organizatorowi przez uczestnika konkursu
zgody na bezterminową prezentację fotografii na stronie internetowej www.dkniedobczyce.pl
oraz w mediach społecznościowych (na Facebooku).
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo swobodnego dysponowania dorobkiem konkursu,
np. wydruku powiększeń i obróbki do celów promocyjnych, zorganizowania wystawy,
stworzenia fotokastu, przygotowania publikacji.

V. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC
1. Prace konkursowe wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik
nr 1 do regulaminu) należy dostarczyć listownie, kurierem lub osobiście w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 10. 08. 2018 r. na adres: Dom Kultury w Rybniku – Niedobczycach,
ul. Barbary 23, 44-270 Rybnik.
V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Ocena nadesłanych prac będzie należeć do jury powołanego przez organizatora
z uwzględnieniem osób uważanych za autorytety w dziedzinie fotografii.
2. Nagrody zostaną przyznane tym uczestnikom, których zgłoszone fotografie najlepiej
oddadzą temat konkursu i jednocześnie będą reprezentować najwyższą wartość historyczną,
socjologiczną i artystyczną.
3. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani przez organizatora nagrodami:
I miejsce: 750 zł,
II miejsce: 300 zł,
III miejsce: 200 zł,
a także nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów oraz dyplomami.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31. 08. 2018 r. na stronie internetowej
www.dkniedobczyce.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook). Informacja
o laureatach konkursu zostanie przekazana lokalnym mediom.
5. Nagrody zostaną wręczone podczas wydarzenia plenerowego będącego elementem
obchodów jubileuszu 800-lecia dzielnicy Niedobczyce w dniu 14. 09. 2018 r.
5. Najciekawsze fotografie zostaną zaprezentowane szerokiemu gronu odbiorców podczas
wystawy plenerowej w czasie wydarzenia plenerowego będącego elementem obchodów
jubileuszu 800-lecia dzielnicy Niedobczyce w dniach od 14.09 do 16. 09 2018 r.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na konkurs oświadcza, że:




akceptuje niniejszy regulamin,
jest autorem nadesłanej pracy,
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz,
w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów
konkursu w Internecie oraz w informacjach prasowych.

2. Ogłoszenie o konkursie wraz z niniejszym regulamin oraz kartą zgłoszenia są dostępne na
stronie internetowej organizatora, pod adresem www.dkniedobczyce.pl.
3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany
w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

Załącznik nr 1 do Regulamin konkursu fotograficznego „Niedobczyce na starej
fotografii”
KARTA UCZESTNIKA
Informacje o uczestniku konkursu:
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………....
Adres:……………………………………………………………………………………………
Data urodzenia: ……………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy lub e-mail: ……………………………………………………….………..
Ilość zgłoszonych do konkursu fotografii:……………………………………………………..
Autor zdjęcia (jeśli jest znany):………………………………………………………………..
Miejsce i data powstania fotografii:……………………………………………………………
Oświadczenia:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.
Upoważniam organizatora (udzielam licencji) na zasadzie niewyłączności, do nieodpłatnego
korzystania i rozporządzania zgłoszonym do konkursu filmem w sposób nieograniczony
terytorialnie i czasowo.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym
upublicznianie mojego wizerunku (zdjęć) oraz wykorzystywanie danych osobowych w
zakresie niezbędnym do działań informacyjnych i promocyjnych Domu Kultury w RybnikuNiedobczycach na jego terenie i poza nim, a także w Internecie.
Proszę o przekazanie ewentualnej nagrody głównej na konto bankowe numer
………………………………………………………………………………………..….............
Oświadczam, że posiadaczem niniejszego konta bankowego jest ………………...……
………………………………………………………………………….………………………..

Data i podpis uczestnika konkursu

Niniejszym jako rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu, który nie ukończył 18 roku
życia
wyrażam
zgodę
na
uczestnictwo

……………………………………………………………
w konkursie fotograficznym „Niedobczyce na starej fotografii”.

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

