REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
I Edycja Konkursu Fotograficznego: „Ursus w obiektywie”
I. Organizator
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, plac Czerwca 1976 r. 1, 02-495 Warszawa
II. Uczestnicy
Mieszkańcy m.st. Warszawy.
III. Kategorie tematyczne
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach tematycznych:
1. Portret z Ursusem w tle: Moja Rodzina
2. Miejsce w Ursusie
3. Modern/ Retro Ursus
4. Kolarz/ Fotomontaż z Ursusem w tle
IV. Cel konkursu
1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
2. Prezentacja twórczości mieszkańców Warszawy w dziedzinie fotografii.
3. Promocja Dzielnicy Ursus.
V. Zasady ogólne
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące
oryginałami.
2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
4. Nadesłane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora),
5. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego
regulaminu.
6. Przesłane prace nie będą zwracane.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wykorzystane do stworzenia wystawy Laureatów,
jak również przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w celach promocyjnych.
9. W konkursie przewidziane zostały trzy typy nagród.
- Nagrody Główne – przyznawane przez Jury
- Nagroda Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
10. Organizator zapewnia profesjonalne Jury.
VI. Zasady szczegółowe
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanymi kategoriami
tematycznymi.
2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
3. Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18x24 cm.
4. Format zdjęć w wersji elektronicznej powinien być nie mniejszy niż 300 dpi.
4. Jeden autor może dostarczyć do pięciu zdjęć z każdej kategorii.
5. 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.
6. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.
VII. Terminy
1. Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście (pok.
203) lub przesłać (nie ma możliwości dostarczania prac drogą elektroniczną) do dnia 18
sierpnia 2014r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wydział Kultury i Promocji
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Ursus w Obiektywie”
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz
za ewentualne nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 7 września 2014r.
4. Zdjęcia Laureatów zostaną wykorzystane do wystawy, której uroczyste otwarcie połączone
z rozdaniem nagród nastąpi 21.09.2014 r. w Parku Achera przy ulicy Dzieci Warszawy.
VIII. Ogłoszenie wyników i nagrody
1. Oceny prac dokona profesjonalne jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury
są ostateczne.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Laureaci
zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną lub drogą
elektroniczną (e-mail).
3. Organizatorzy uhonorują atrakcyjnymi nagrodami zdobywców I, II i III miejsca
oraz zastrzegają sobie prawo do przyznania 2 wyróżnień.
IX. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika
na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału
w konkursie.
3. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną
opublikowane w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej
Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu
wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu.
5. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor.
6. Uczestnik udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji
niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez
ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w
szczególności obejmującej uprawnienie do:
-utrwalania; zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przed e wszystkim techniką
drukarską;
-wprowadzenia do obrotu w kraju;
-wprowadzenia do pamięci komputera;
-publikacji w tytułach Organizatora;
-publikacji na stronie internetowej Organizatora
(www.ursus.warszawa.pl) oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook

7. Odbitki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
8. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich
bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa
do wykorzystania swojej pracy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania
przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.
Informacje o konkursie można uzyskać:
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wydział Kultury i Promocji
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
Tel. 22 478-60-45
Kontakt: Jan Solon, Anna Pawłowska
e-mail: jsolon@ursus.warszawa.pl; apawlowska@ursus.warszawa.pl
strona www: http://www.ursus.warszawa.pl

