Regulamin konkursu fotograficznego „MÓJ WYJĄTKOWY DZIEŃ Z BABCIĄ I DZIADKIEM”
I. Przepisy ogólne .
1.1 Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Puck
1.2 Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich chętnych, zarówno amatorów jak
i profesjonalnych fotografów. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć w karcie zgłoszenia pisemną
zgodę na udział w konkursie rodziców lub prawnych opiekunów.
1.3 Celem konkursu jest:
a) zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących i popularyzujących więzi
międzypokoleniowe i silne relacje rodzinne.
b) promocja miasta Puck w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora.
1.4 Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym
regulaminie.
1.5 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa.

II. Przepisy dotyczące prac
2.1 Każdy z uczestników może zgłosić na konkurs od 1 do 3 zdjęć wyłącznie w wersji elektronicznej. W
przypadku fotografii różnych osób, należy dołączyć zgodę na wykorzystanie wizerunku każdej osoby.
2.2 Zdjęcia powinny być zapisane w formacie jpg. Technika wykonania zdjęć – dowolna.
2.3 Zgłoszenie, zgody oraz zdjęcia należy przesłać na adres promocja@miastopuck.pl
2.4 Zdjęcia bez wypełnionych i podpisanych: karty zgłoszenia, zgód, klauzuli RODO nie będą brały
udziału w konkursie.
2.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii
w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.
2.6 Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym
do jej publikacji lub innego rozpowszechniania,
b) w przypadku zdjęć na którym znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie
ich wizerunku,
c) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz
Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz.U. 2019 poz. 1231) w tym szczególnie w zakresie
wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej
Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich
zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu,
d) zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane,
e) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych

III. Terminarz
3.1. Termin nadsyłania prac upływa dnia 18.01.2021 r. o godz. 10.00.
3.2. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
3.3. Oceny zdjęć i wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona powołana przez Organizatora
komisja konkursowa.
3.4. Ocena prac odbędzie się do dnia 20.01.2021 r. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega
weryfikacji.
3.5. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni do dnia 21.01.2021 r.
3.6. Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej miastopuck.pl oraz
fanpage Miasto Puck
IV. Nagrody i wyróżnienia
4.1. Organizator przewiduje przyznanie drobnych nagród rzeczowych dla 10 najlepszych prac.

