REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „WIOSNA W OBIEKTYWIE”

Z uwagi na towarzyszące nam obostrzenia podpisaną pracę: imię, nazwisko, wiek,
numer telefonu kontaktowego, należy przesłać na adres email: pracownia@sierpc.pl

1. Organizator:
⎯ Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

2. Cele konkursu:
⎯ kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez prace fotograficzne
⎯ propagowanie sztuki fotografowania
⎯ rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności
⎯ promocja miasta Sierpca
⎯ pobudzenia wrażliwości na piękno natury naszego miasta

3. Warunki konkursu:
Uczestnikiem konkursu może zostać każdy w wieku od 8 lat do ∞.

4. Terminy:
Prace należy przesłać do:

15.05.2021 r.

Ogłoszenie wyników:

19.05.2021 r.

5. Ocena prac:
Nagrody będą przyznawane w 2 kategoriach wiekowych:
⎯ I grupa od 8 lat do 18 lat
⎯ II grupa od 18 lat
6. Uwagi końcowe:
Nadesłanie prac 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.
7. Nagrody
Przewidziane są trzy nagrody rzeczowe w każdej kategorii.
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc zastrzega sobie możliwość rozszerzenia lub
zmiany puli nagród.
8. Prawa autorskie
Wraz

z

nadesłaniem

zdjęcia

Uczestnik

udziela

bezterminowej,

nieodpłatnej

i niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora w celu promowania:
a) fotografii,
b) niniejszego konkursu,
c) organizatora konkursu.
Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych
nośnikach, (utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną),
b) zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami (technika analogowa, cyfrowa i
optyczna),
c) wprowadzenie do obrotu,
d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w
szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju
urządzeń elektronicznych,
e) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
f) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego
łączenia z innymi utworami do użytku niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju
nośnikach,
g) wielokrotne wystawianie i wyświetlanie,
h) eksploatację w Internecie, w szczególności na stronach www.
Organizator zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich osobistych wszystkich
uczestników konkursu.

