Regulamin konkursu fotograficznego „Razem z Gminą Kozienicką”,
będącego częścią projektu „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”,
realizowanego przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020”,
ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury.
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Postanowienia ogólne
§ 1.
Organizatorami Konkursu „Razem z Gminą Kozienicką” (zwanego dalej „Konkursem) są:
Gmina Kozienice, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka oraz grupa „Wiktoria
Krekora – W grupie siła” (zwanych „Organizatorem”).
Konkurs stanowi część realizacji projektu „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”,
w ramach programu pn. „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020” ogłoszonego
przez Narodowego Centrum Kultury.
Konkurs stanowi część realizacji inicjatywy pn. „Razem z Gminą Kozienicką”, zgłoszonej
do projektu „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”, przez grupę „Wiktoria Krekora
– W grupie siła”, reprezentowaną przez Wiktorię Krekorę.
Głównym celem Konkursu jest zachęcenie mieszkańców Gminy Kozienice do odwiedzenia
atrakcyjnych - z punktu widzenia walorów przyrodniczych, architektonicznych,
historycznych, turystycznych, etc. - miejsc gminy i fotografowania tych miejsc. Konkurs
przyczynia się do popularyzacji aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju fotografii
w Gminie Kozienice, promocji Gminy Kozienice oraz zwiększenia oferty kulturalnej Gminy
Kozienice.
Temat Konkursu brzmi „Razem z Gminą Kozienicką”.
Konkurs rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia go w dniu 14 września 2020 r. na stronie
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka (www.dkkozienice.pl) i trwa
do momentu jego rozstrzygnięcia w dniu 18 października 2020 r.
Konkurs składa się z dwóch etapów.
II.

Uczestnicy
§ 2.
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Gminy Kozienice.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Kozienice.
3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców
lub opiekunów prawnych dziecka na jego udział w Konkursie, zawarta w formularzu
zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu fotograficznego
„Razem z Gminą Kozienicką”, zwanego dalej „Regulaminem”.
III.

Warunki uczestnictwa
§ 3.
1. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie formularza
zgłoszeniowego dla właściwej kategorii wiekowej. W tym celu, w okresie naboru
fotografii, należy przesłać zgłoszenie na adres: konkurs.fotograficzny@dkkozienice.pl.
Wiadomość zatytułowana „Razem z Gminą Kozienicką” musi zawierać:
1) skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z zawartymi
w nim oświadczeniami zgody na udział, którego wzór stanowi:
a) dla osób niepełnoletnich - załącznik nr 1 do Regulaminu,
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b) dla osób pełnoletnich - załącznik nr 2 do Regulaminu;
2) maksymalnie 1 (jedną) fotografię o preferowanych parametrach: plik w formacie
JPG, rozdzielczość nie mniejsza niż 300 DPI, rozmiar do 5MB, jednak nie mniejszy
niż 3000 pikseli na dłuższym boku.
Udział w Konkursie możliwy jest także poprzez osobiste złożenie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego wraz z płytą CD zawierającą zdjęcie konkursowe
(odpowiadające wymaganiom wskazanym w § 3 pkt 1.) w punkcie informacji
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, zlokalizowanym na parterze
Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ul. Warszawska 29.
Zgłoszenia przyjmowane są do 1 października 2020, do godz. 21.00 (decydująca jest data
wpływu zgłoszenia).
Do Konkursu można zgłaszać fotografie własne, odpowiadające tematyce Konkursu
i wykonane jedynie na terenie Gminy Kozienice.
Nadesłane fotografie muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić
własność uczestnika.
Nie zezwala się na dokonywanie zmian kompozycji fotografii typu fotomontaż
lub manipulacji cyfrowej.
Organizator ma prawo nie zakwalifikować do Konkursu fotografii niezwiązanych
z tematem Konkursu, zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne
lub obraźliwe, naruszających prawo polskie lub prawa osób trzecich, wadliwych
technicznie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty)
lub przerobione w jakikolwiek sposób oraz przesłane poza terminem naboru.
Zgłoszenia wypełnione na innych formularzach, niż będące załącznikami do Regulaminu,
nie będą rozpatrywane.
Placówki oświatowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, kółka zainteresowań,
itp., mogą zgłaszać do Konkursu swoich uczniów/wychowanków przesyłając fotografię
każdej osoby wraz z formularzem zgłoszeniowym w odrębnym mailu (jeden mail, jedno
zgłoszenie).
IV.

1.
2.

3.
4.

Rozstrzygnięcie Konkursu
§ 4. Jury Konkursu
Oceny fotografii dokona Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
W skład Jury wchodzą:
1) Wiktoria Krekora, reprezentująca grupę „Wiktoria Krekora – W grupie siła”,
autorka inicjatywy pn. „Razem z Gminą Kozienicką”;
2) Weronika Krekora, członek grupy „Wiktoria Krekora – W grupie siła”;
3) Elwira Kozłowska, Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka;
4) dwoje pracowników Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka,
wyznaczonych przez Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury.
Do zadań Jury należy w szczególności kwalifikacja fotografii zgłoszonych do Konkursu,
ich ocena oraz wybór maksymalnie 20 (dwudziestu) wyróżniających się fotografii.
Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5. Wybór Laureatów
1. Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo.
2. W pierwszym etapie Jury wybierze maksymalnie 20 (dwadzieścia) wyróżniających
się fotografii, które zostaną zaprezentowane na wystawie w Kozienickim Domu Kultury
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im. Bogusława Klimczuka. Ich autorzy zostaną zaproszeni na wernisaż wystawy, który
odbędzie się w dniu 18 października 2020 r.
3. Drugi etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniu wernisażu wystawy tj. w dniu
18 października 2020 r. Uczestnicy wernisażu wystawy będą mogli głosować na jedną
wybraną przez siebie pracę. Praca z największą liczbą uzyskanych głosów otrzyma
dodatkowe wyróżnienie.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie trwania
w/w wernisażu.
§ 6. Nagrody
1. Nagrodzonych zostanie maksymalnie 20 (dwudziestu) Laureatów Konkursu wybranych
przez Jury. Dodatkową nagrodę otrzyma Laureat Konkursu wybrany przez uczestników
wernisażu.
2. Nagrodami w Konkursie są przenośne nośniki pamięci (pendrive). Laureaci otrzymają
również gadżety Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
§ 7. Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia fotografii, oświadcza, że przysługują
mu do niego autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe,
jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób na fotografii, a także przyjmuje
na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii,
w tym brak praw wymienionych powyżej.
2. Uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora
do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w celach związanych
z Konkursem i realizacją projektu „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”,
a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora,
na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także
utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne,
w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;
2) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie;
3) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą
nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie fotografii,
a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
4) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu
po utrwaleniu na nośnikach obrazu;
5) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji;
6) inne przypadki rozpowszechniania fotografii, w tym wyświetlanie fotografii
i ich utrwaleń;
7) dokonywanie opracowań fotografii, w tym prawo do obróbki komputerowej
oraz wprowadzania zmian i modyfikacji fotografii, w szczególności ze względu
na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami
rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania
na wykorzystywanie opracowań.
V.

Postanowienia końcowe
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§ 8.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem Konkursu
i akceptacją jego treści, a także wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące
na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji
Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Kozienicki Dom Kultury
im. B. Klimczuka, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice, jako
administrator danych osobowych zapewnia danym osobowym pełną ochronę przez
zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających
z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w Konkursie bez ich
podania nie jest możliwy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Każdemu kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania. W sprawach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi
można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
- listownie – na adres administratora danych osobowych;
- e-mail: iod@dkkozienice.pl.
Dane osobowe będą upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku
(np. na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
www.dkkozienice.pl, w mediach społecznościowych Kozienickiego Domu Kultury
oraz
w
mediach
społecznościowych
autorki
inicjatywy,
tj.
https://www.facebook.com/Fotografia-WKrekora-102696474442875
i www.instagram.com/fotografia_wkrekora)
Organizator zastrzega sobie prawo publikowania fotografii zgłoszonych do Konkursu,
umieszczania ich m.in. na stronach internetowych, w prasie i wykorzystywania
ich w innej formie w celu popularyzacji Konkursu oraz niekomercyjnej promocji Gminy
Kozienice.
W przypadku wykorzystania danej fotografii każdorazowo zostaną podane imię
i nazwisko autora.
Z tytułu wykorzystania fotografii autorom nie przysługują honoraria.

§ 9.
1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu
i oświadczeniem, że zostały one wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano
zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.
2. W razie skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich
związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania
z fotografii zgłoszonej do Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, autor tego
zdjęcia zobowiązany jest zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności, a w tym
w szczególności zaspokoić uzasadnione zgłoszone roszczenie, roszczenie zasądzone
lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia i odszkodowania, a także pokryć wszelkie
koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.
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§ 10.
Fotografie zgłoszone do Konkursu pozostają w zbiorach Kozienickiego Domu Kultury
im. Bogusława Klimczuka.
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§ 11.
Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość odwołania
Konkursu w czasie jego trwania.
W przypadku odwołania Konkursu nadesłane fotografie nie będą wykorzystywane
przez Organizatora.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje
Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu.
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