MATARNIA W OBIEKTYWIE
Regulamin konkursu

§ 1. Cel konkursu
1. Radni dzielnicy Matarnia, zwani dalej Organizatorem, ogłaszają konkurs
fotograficzny pn. MATARNIA W OBIEKTYWIE.
2. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców oraz promocja strony internetowej
rady dzielnicy Matarnia. Zdjęcia dzielnicy zamieszczone na stronie internetowej,
w siedzibie rady oraz gablotach informacyjnych będą z jednej strony artystycznym
wizerunkiem tej części Gdańska – z drugiej – czynnikiem, który przyciągnie
zainteresowanie lokalnej społeczności.
3. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie dzielnicy Matarnia i odzwierciedlać jej
charakter oraz walory.
4. Zdjęcia muszą być opisane w sposób pozwalający na identyfikację miejsca, w
których zostały zrobione
§ 2. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs ma charakter

jednoetapowy,

ogólnopolski.

Skierowany jest

do

wszystkich: profesjonalistów i amatorów, którzy potrafią robić zdjęcia i czerpią
radość z fotografowania.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a. dostarczenie zdjęć zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt. III
niniejszego regulaminu,
b. dostarczenie oświadczenia o udziale w konkursie i akceptacji postanowień
regulaminu konkursu (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu - do pobrania
na stronie internetowej: http://matarnia24.pl/konkurs/).
3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć.
4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowej, to jest radni
dzielnicy Matarnia.

§ 3. Forma zdjęć
1. Zdjęcia mogą być wykonane w wersji kolorowej lub czarno-białej. Powinnny
spełniać wymagania jakościowe wydruku wielkoformatowego, tj. rozdzielczość
minimum 2 megapiksele.
2. Zdjęcia konkursowe muszą być nadesłane w formie elektronicznej na adres rady
dzielnicy: rada@matarnia24.pl . W tytule korespondencji należy wpisać konkurs.
3. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom.

§ 4. Ocena prac konkursowych

1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Kryteria oceny prac konkursowych:
a. walory artystyczne, oryginalność pomysłu, odzwierciedlenie specyfiki
Dzielnicy,
b. spełnienie wymagań technicznych i jakościowych.
3. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa składająca się z
obecnych na danej sesji Radnych Dzielnicy Matarnia, z grona: Bogucki Zbigniew,
Czechowska Maria, Dzięcielska Magdalena, Gajda Krzysztof, Gofron Krzysztof,
Górska Irena, Kasarab Jarosław, Kęska Robert, Korpacka Danuta, Kossakowski
Daniel, Krasa Wiesława Richert Łukasz, Sollich Jakub, Zawadzka Anna, Żyngiel
Waldemar.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na grudniowej sesji rady dzielnicy Matarnia
niezależnie od obecności wszystkich radnych.
5. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych prac. Decyzja komisji jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania konkursu.
7. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

§ 5. Termin i adres wysyłania prac konkursowych
1. Prace konkursowe, należy przesłać emailem do dnia 30 listopada 2017 r. pod
adres: rada@matarnia24.pl

2. Prace konkursowe złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane
przez komisję konkursową.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i błędy
związane z funkcjonowaniem poczty e-mail.
4. Otrzymane prace konkursowe będą publikowane na stornie internetowej rady
dzielnicy: matarnia24.pl oraz stronie w serwisie Facebook: fb.com/rada.matarnia,
a w formie wydruków również w siedzibie rady i gablotach informacyjnych.

§ 6. Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 20 grudnia 2017 r.
2. Informacja o zwycięskiej

pracy znajdzie

się na stronie:

matarnia24.pl,

fb.com/rada.matarnia oraz w gablotach informacyjnych rady.
3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu odrębnym
powiadomieniem drogą elektroniczną.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk
oraz informacji o laureatach konkursu a także zdjęć konkursowych, a także
zamieszczenia wybranych zdjęć w materiałach reklamowych Organizatora oraz w
mediach i Internecie.
§ 7. Upominki
1. Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 zwycięskiego projektu zdjęcia z dzielnicy
Matarnia. Autor zwycięskiej pracy konkursowej otrzyma upominek w formie dysku
zewnętrznego o pojemności 2TB, przyznane będą również 2 wyróżnienia, których
autorzy otrzymają upominki w postaci dysków zewnętrznych o pojemności 1TB.
2. Ostateczną decyzję o formie i zakresie prezentacji nadesłanych zdjęć podejmą
radni dzielnicy Matania.
3. Laureaci konkursu zobowiązują się gotowości przy współpracy merytorycznej i
realizacyjnej mającej na celu prezentację wybranych zdjęć.

§ 8. Prawa autorskie
1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne
oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia
przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw
określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi,
jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem
przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od
wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.
2. W

celu

promocji

konkursu

organizatorzy

zastrzegają

sobie

prawo

wykorzystywania zgłoszonych do konkursu prac bez uiszczania dodatkowego
wynagrodzenia.
3. Autorzy nadesłanych w konkursie zdjęć zobowiązują się do nieograniczonego
udostępniania swoich prac na następujących polach eksploatacji:
a. używanie i wykorzystywanie zdjęć we wszelkiej działalności promocyjnej,
reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej Organizatora,
b. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c. rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie,
odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie,
d. publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp
w czasie i miejscu przez siebie wybranym,
e. wprowadzanie zdjęć do pamięci komputera i umieszczenie w sieci.
4. Przysłanie wypełnionego oświadczenia o udziale w konkursie jest równoznaczne
z akceptacją powyższych warunków.

§ 8. Pozostałe postanowienia

1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmują radni dzielnicy Matarnia.
2. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można
uzyskać:
a. pod adresem mailowym: rada@matarnia24.pl
b. na stronie internetowej www.matarnia24.pl

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE

DANE UCZESTNIKA KONKURSU
Imię i nazwisko / nazwa uczestnika konkursu:
………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania:
ul. ……………………………………………………………………………………………….
kod…… - ……. miejscowość ………………………………………………………………..
telefon ……………………………

e-mail ………………………………..……………

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zgłoszony/e przeze mnie do konkursu zdjęcie/-a z Dzielnicy
Matarnia jest/są moim dziełem i nie naruszają niczyich osobistych praw autorskich.
Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu.
Jego postanowienia przyjmuję bez zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a.

….…………...…………………………………
Data i podpis osoby zgłaszającej zdjęcia

