Regulamin udziału w Wystawie Fotograficznej "Jedlina – Zdrój w obiektywie"
Cele:
1.
Promocja walorów Jedliny – Zdroju i regionu Gór Sowich z wykorzystaniem potencjału
kulturowego i krajobrazowego.
2.
Promocja aktywności mieszkańców Gmin: Jedliny – Zdroju, Walimia i Głuszycy.
3.
Promocja fotografii jako sztuki.
4.
Promocja artystów fotografików oraz fotografów amatorów.
5.
Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej regionu Gór Sowich.
6.
Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawy fotograficznej pod nazwą „Jedlina – Zdrój
w obiektywie”, zwanej dalej Wystawą.
2. Organizatorem Wystawy jest Stowarzyszenie Miłośników Jedliny - Zdroju z siedzibą w Jedlinie
- Zdroju przy ul. Piastowskiej 13, 58-330 Jedlina - Zdrój, nr KRS 0000171183 we współpracy
z Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju oraz Stowarzyszeniem „Źródło” z siedzibą w Jedlinie
– Zdroju zwanymi dalej „Organizatorem”.
3. Uczestnikiem Wystawy może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, będąca obywatelem polskim i mieszkańcem jednej z Gmin: Jedlina – Zdrój, Walim, lub
Głuszyca zwana dalej „Uczestnikiem”, spełniająca wymagania niniejszego Regulaminu. Osoba
niepełnoletnia musi posiadać pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, który spełnia wyżej
wymienione warunki (Załącznik nr 1).
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby zorganizowania Wystawy na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe w zgłoszeniu na
Wystawę ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub żądania zaprzestania ich
przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi
uczestnictwo w Wystawie.
5. Tematyka prac fotograficznych związana jest z miastem Jedlina – Zdrój, jej położeniem, historią
i dniem dzisiejszym.
Zasady:
1. Fotografie można zgłaszać w różnych kategoriach np.: krajobraz, architektura, wydarzenia, sport
i rekreacja, ludzie i inne.
2. Termin składania zdjęć na Wystawę trwa od 15.06.2018 r. do 15.09. 2018 r.
3. Wystawa zostanie zorganizowana w październiku 2018 r. O dokładnym terminie Uczestnicy
zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
4. Uczestnik Wystawy ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem
fotografii do siedziby Organizatora.
5. Uczestnik Wystawy może zgłosić maksymalnie 6 fotografii – w pliku JPG, JPEG, TIFF lub PNG
w rozdzielczości min.1600 x 900 na płycie CD (Załącznik nr 2).
6. W formularzu zgłoszenia należy podać min.: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania,
adres e-mail oraz numer telefonu. Osoby niepełnoletnie dołączają ponadto zgodę rodzica/opiekuna
prawnego.
7. Zapakowaną i opisaną płytę CD wraz formularzem zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Centrum
Kultury w Jedlinie – Zdroju ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina – Zdrój od 15.06.2018 r. do 15.09.
2018 r. (decyduje data wpływu w siedzibie Organizatora) lub składać osobiście w Centrum Kultury,
z dopiskiem na kopercie Wystawa „Jedlina – Zdrój w obiektywie”. Fotografie zgłoszone po
terminie nie będą brane pod uwagę.
Składanie osobiste zgłoszeń na Wystawę w godzinach:
Poniedziałek: 10.00 – 17.00
Wtorek:
10.00 – 17.00
Środa:
10.00 – 17.00
Piątek
8.00 – 16.00

8. Dostarczone płyty CD stają się własnością Organizatora.
9. Zgłaszając fotografie na Wystawę Uczestnik tym samym oświadcza, że jest autorem zgłaszanych
fotografii. Ponadto Uczestnik Wystawy oświadcza, że do zgłoszonych fotografii przysługują mu
prawa autorskie, prawa majątkowe oraz że nie są one ograniczone na rzecz osób trzecich, a także że
publikacja nadesłanych fotografii oraz ich wykorzystanie przez Organizatora stosownie do zasad
niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich lub obowiązujących
przepisów. Uczestnik Wystawy równocześnie oświadcza, iż osoby uwidocznione na fotografiach,
których zgoda jest konieczna do ich publicznego udostępniania, publikacji i rozpowszechniania,
wyraziły zgodę na publiczne udostępnianie, publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku.
Uczestnik Wystawy zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do
Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przesłanych
przez Uczestnika Wystawy fotografii, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego
postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w
drodze ugody odszkodowań, a także wstąpi do ewentualnego postępowania sądowego w miejsce
lub po stronie Organizatora.
Jeżeli fotografie na Wystawę zgłasza osoba niepełnoletnia stosowne oświadczenie składa jego
rodzic/opiekun prawny, który wyraził zgodę na udział w Wystawie.
9.
Zgłaszając fotografie na Wystawę Uczestnik zezwala na w wystawianie fotografii (druk lub
wywołanie fotografii w gestii Organizatora), a ponadto na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie
fotografii w materiałach promocyjnych związanych z Wystawą, w wydawnictwach oraz na stronach
internetowych Organizatora oraz Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju, a także na ich
wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie
i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do
ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie.
10.
Uczestnik Wystawy zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem
i nazwiskiem w celach informacyjnych.
11.
Zezwolenie, o którym mowa powyżej traktowane powinno być w razie wątpliwości jako
niewyłączna, nieograniczona i nieodpłatna licencja.
12.
Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie przez
Organizatora praw zależnych i nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie.
13.
Wyłonienia fotografii, które zostaną zaprezentowane na Wystawie dokona Organizator
Wystawy. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
14.
Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie płyt CD
przesyłanych pocztą lub dostarczanych w inny sposób.
15.
Uczestnik Wystawy, podając, stosownie do postanowień Regulaminu swoje dane osobowe
wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora tych danych na potrzeby Wystawy
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwane RODO.
16.
Uczestnictwo w postępowaniu kwalifikacyjnym i Wystawie oznacza wyrażenie zgody na
warunki niniejszego Regulaminu.
Organizator

