Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zaprasza do udziału

w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
„WESOŁA – NIEZNANE OBLICZA”
nad którym honorowy patronat objął
Edward Kłos Burmistrz Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

REGULAMIN KONKURSU
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „WESOŁA – NIEZNANE OBLICZA”, zwanego
dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy, ul. 1. Praskiego Pułku 31, 05-075 Warszawa-Wesoła, zwana dalej
„Organizatorem”.
3. Celem Konkursu jest :
 ukazanie specyfiki Wesołej oraz miejsc ciekawych pod względem
przyrodniczym i historycznym
 propagowanie fotografii zaangażowanej w lokalną tematykę
 propagowanie wśród lokalnej społeczności aktywności twórczej.
4. Konkurs trwa od 14 lutego 2011r. do 10 października 2011r.
5. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu:
22 773 40 08. Osobą odpowiedzialną za konkurs jest Justyna Kwiatkowska.
6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§ 2. Zasady Konkursu
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach tematycznych:
„Krajobrazy i zabytki”
„Wydarzenia i życie na gorąco”
„Nowe oblicza dzielnicy”
3. Każdy z autorów może nadesłać po 3 prace w każdej kategorii.
4. Organizator ma prawo do zakwalifikowania pracy do innej kategorii niż
proponowana przez uczestnika.
5. Technika wykonania prac jest dowolna. Nie ma żadnych wskazówek dotyczących
techniki fotografowania.
6. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną przez Internet.
7. Prace w formacie JPG o wymiarach minimum 1200x1600 pikseli i w plikach nie
przekraczających 10MB należy nadsyłać na adres: konkurs@e-bp.pl w formie
załączników do listu elektronicznego.
8. Zgłaszane do konkursu prace nie mogą być zmieniane elektronicznie
(np. fotomontaże, kolaże, retusze zdjęć itp.)
9. Na konkurs nie mogą być nadsyłane prace uprzednio nagradzane lub
publikowane.
10. Prace, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki lub cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.

11. Do przesłanych prac należy dołączyć następujące informacje:
1) tytuł fotografii (z ewentualnym komentarzem do zdjęcia)
2) imię, nazwisko i adres autora, telefon kontaktowy
3) nazwę fotografowanego obiektu i jego lokalizację
4) oświadczenia:
- o posiadaniu praw autorskich do zdjęć
- że praca nie była wcześniej nagradzana ani publikowana
- o wyrażeniu zgody na przekazanie autorskich praw majątkowych w
zakresie prezentowania zdjęć we wszelkich wydawnictwach i publikacjach
wydawanych przez Organizatora, Urząd Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy i Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- że przesłane zdjęcia nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw
autorskich i pokrewnych ani praw osobistych
- o uzyskaniu przez autora pracy zgody osób przedstawionych na
fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku.
12. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na
własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do
nadesłanych prac.
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: druku w
dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz
w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach
działań Organizatora oraz Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
14. Nadesłanie prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany Regulaminu
2) przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
16. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. Żadne odwołania
nie zostaną uwzględnione.
§ 3. Przyznawanie nagród
1. Oceny prac dokona Jury, powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są
ostateczne.
2. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o miejscu, w którym odbędzie się
rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.
3. Organizator przewiduje nagrody dla laureatów w poszczególnych kategoriach
tematycznych.
4. Nie ma możliwości zamiany nagród na inne nagrody ani na ich równowartość
pieniężną.
5. Wybrane prace będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora i w
kalendarzu na 2012 rok, który wyda Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
Praca wykonana w rozdzielczości 1200x1600 pikseli umożliwia publikację w
12-stronicowym kalendarzu biurkowym, natomiast wykonana w rozdzielczości
2500x3500 pikseli może być publikowana w 12-stronicowym kalendarzu
ściennym.
6. Nagrody odebrać można będzie tylko osobiście w dniu rozstrzygnięcia konkursu
lub w późniejszym terminie ustalonym z Organizatorem.

§ 4. Publikacja Regulaminu Konkursu
Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać
w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.wesola.e-bp.pl.

