Regulamin konkursu fotograficznego
„Sieradzki sport w obiektywie”
I Organizator
Organizatorem konkursu fotograficznego „Sieradzki sport w obiektywie” jest
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu.
II Cel konkursu
1. Wyłonienie najlepszych fotografii o tematyce sportowej.
2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
3. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.
III Czas trwania konkursu
1. Prace konkursowe przyjmowane będą do 10 czerwca 2014 r.
2.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie
www.mosirsieradz.pl .

internetowej

IV. Zasady konkursu
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym
tytułem. Fotografia może przedstawiać wydarzenia sportowe, sportowców lub
obiekty sportowe MOSiR .
2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
3. Zdjęcie konkursowe winno być dostarczone w formie papierowej w formacie
min. 18x24 cm (ew. większym) wydrukowane na papierze fotograficznym na
odwrocie opisane imieniem i nazwiskiem autora oraz opisane nagrane na
nośniku CD lub DVD w formacie JPG.
4. Zapakowane w kopertę prace konkursową i oświadczenie (załącznik nr 1)
należy dostarczyć do siedziby ośrodka ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz lub
wysłać pocztą na powyższy adres z opisem „Konkurs fotograficzny”.
5. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć, zrobionych nie później
niż 5 lat wstecz.
6. Do zdjęcia, którego autorem jest uczestnik, należy dołączyć oświadczenie
autora pracy konkursowej o posiadaniu wszelkich praw do niego, którego wzór
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (załącznik nr 1). Prawa autorskie
zgłaszanego zdjęcia nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich i dóbr
osobistych osób trzecich.
7. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka,
uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje
się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
8. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność
ponosi autor.
9. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
Nadesłana praca pozostaje w dyspozycji organizatora i nie będzie odsyłana.

Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach
reklamowych i publikacjach ośrodka. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do
wykorzystania swojej pracy.
10. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu.
11. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą
ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem, zgodnie z art. 24
ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 883).
V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Oceny dostarczonych i nadesłanych prac dokona komisja konkursowa
wyznaczona przez Dyrektora MOSiR Sieradz.
2. Nagrody zostaną przyznane autorom trzech prac najlepiej oddających temat
konkursu oraz posiadających walory artystyczne
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wyróżnienia większej ilości prac.
4. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Załącznik nr 1
………………………….…………
Imię i nazwisko
………………………….…………
Adres
…………………………………….
Tel.

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY

Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia/zdjęć, które zgłaszam do udziału
w konkursie fotograficznym „Sieradzki sport w obiektywie”.
Jednocześnie oświadczam, że prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione
i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie projektów je
przedstawiających również dla celów reklamowych konkursu.
Przyjmuję także odpowiedzialność za wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury,
których przedmiotem byłoby nadesłane przeze mnie zdjęcia, a które osoby
trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi Konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanego przeze mnie
zdjęcia przez MOSiR w dowolnym czasie i formie, w tym do druku w dowolnej
liczbie egzemplarzy i do zamieszczenia ich w Internecie.
Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z treścią regulaminu Konkursu,
który rozumiem i w pełni akceptuję.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych
osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia
29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

___________________
Czytelny podpis autora

