
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
I. Organizator

Centrum Kultury w Jędrzejowie
Al. Józefa Piłsudskiego 3
28-300 Jędrzejów
www.ckjedrzejow.pl   e-mail: foto@ckjedrzejow.pl

II. Cel i tematyka konkursu:
Głównym  celem  konkursu  jest  stworzenie  prestiżowej  galerii  fotograficznej  miasta  w przededniu
obchodów 750-lecia nadania praw miejskich, poprzez wyłonienie fotografii najlepiej odzwierciedlających
piękno miasta (architektura i krajobraz zurbanizowany) i zachodzące w mieście zmiany.

Konkurs  ma też  na  celu  promowanie  nowych talentów w twórczości  fotograficznej,  rozwijanie
inwencji  twórczej  i  kreatywności,  zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej  okolicy
oraz prezentację ich twórczości.

III. Termin
Konkurs o charakterze ciągłym, odbywać się będzie w cyklu rocznym, podzielonym na etapy miesięczne: 

a) etap pierwszy – przesyłanie i wybór zdjęć miesiąca.
b)  etap  drugi –  wybór  zdjęć  roku  zostanie  dokonany spośród wybranych  zdjęć  poszczególnych

miesięcy opublikowanych na stronie konkursu.
Zdjęcia  należy  przesyłać   mailem  na  foto@ckjedrzejow.pl do  końca  każdego  miesiąca.  Finał

konkursu planowany jest na koniec roku 2020 roku (dokładna data zostanie podana na stronie konkursu
i w mediach)

IV. Warunki konkursu:
1. Konkurs  jest  adresowany  do  mieszkańców  miasta,  byłych  mieszkańców  oraz  osób  związanych

z miastem (praca, szkoła, powiązania rodzinne)
2. Przedmiotem konkursu są zdjęcia fotograficzne związane z Jędrzejowem w okresie ostatnich 10 lat

a uchwycone kadry muszą zamykać się w przestrzeni miasta.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 5 zdjęć w minimalnej rozdzielczości 2800x1800 pix.

bez jakichkolwiek oznaczeń (logo, podpis autora, znak wodny) na adres foto@ckjedrzejow.pl 
4. Zdjęcia  spełniające  warunki  konkursu  zostaną  opublikowane  na  stronie

https://www.instagram.com/portretmiasta/ a  wyłonione przez jury zdjęcia z danego miesiąca
zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie konkursu  https://www.portretmiasta.eu i będą brały
udział w finałowym etapie konkursu.

5. Prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko autora, oraz krótki opis przedstawionego miejsca,
obiektu, zdarzenia.

6. Przesłane  prace  stają  się  własnością  organizatora.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ich
publikacji we wszystkich związanych z konkursem materiałach, z zaznaczeniem nazwiska autora,
tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.

7. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
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8. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody,  a dla  wszystkich uczestników dyplomy oraz wystawa
pokonkursowa.

9. Zgłoszenie  fotografii  na  konkurs  oznacza  równocześnie  akceptację  regulaminu  i  warunków
konkursu.

V. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA
1. W  momencie  zgłoszenia  przez  Uczestnika  Zdjęć,  udziela  on Organizatorowi  bezterminowo

i nieodpłatnie  licencji  niewyłącznej  i  upoważnia  Organizatora do  nieograniczonego  czasowo
i terytorialnie korzystania ze zgłoszonego Utworu w celu promocji miasta Jędrzejowa na wszystkich
polach eksploatacji, w tym:

a) w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  Zdjęć -  wytwarzania  określoną  techniką egzemplarzy
Zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcia utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania Zdjęć w sposób inny niż określony w lit b) - publiczne wystawienie,
wyświetlenie,  a  także  publiczne  udostępnianie  Zdjęć w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do
niego dostęp  w  miejscu  i  w  czasie  przez  siebie  wybranym,  co  obejmuje
rozpowszechnianie w przewodnikach,  katalogach,  drukach  promocyjnych  i  reklamowych,
ogłoszeniach i  reklamach  prasowych,  na  plakatach  w  tym  plakatach  wielkoformatowych,
zamieszczanie w  sieci  Internet,  rozpowszechnianie  we  wszelkich  innych  formach  komunikacji,
promocji lub reklamy (np. na gadżetach).

2. Licencja obejmuje prawo do korzystania przez Organizatora ze zgłoszonego zdjęcia w całości lub
w wybranej  części.  Licencja  obejmuje  także  prawa  zależne,  w  tym w  szczególności  prawo  do
wprowadzania niezbędnych zmian w nadesłanych zdjęciach.

3. Licencja obejmuje prawo do powierzenia utrwalania lub zwielokrotniania zdjęć osobom trzecim.
4. Zgłoszenie  Zdjęć w  Konkursie  jest  równoznaczne  ze  złożeniem  przez  Uczestnika oświadczenia,

że zgłoszone  przez  niego  Zdjęcia nie  są  obciążone  prawami  osób  trzecich oraz  że  wykonał  je
osobiście,  posiada  własnościowe,  osobiste  i  majątkowe prawa autorskie  do  zgłaszanych  Zdjęć.
W szczególności  Uczestnik  zapewnia,  że  w przypadku wyjścia  na  jaw  okoliczności,  iż  nie
dysponował on w/w uprawnieniami, zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych
z tego tytułu oraz do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem ich
praw, a w szczególności praw autorskich lub praw pokrewnych. W przypadku,  gdy osoba trzecia
wytoczy przeciwko Organizatorowi proces o naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych do
Zdjęć zgłoszonych przez uczestnika konkursu, uczestnik zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić
do sprawy  po  stronie  Licencjobiorcy  i  zwolnić  go  z  wszelkich  roszczeń,  zaspokoić uznane  lub
prawomocnie zasądzone roszczenia wraz z innymi kosztami.

5. Uczestnik  Konkursu,  którego  Zdjęcia zostały  nagrodzone  jako  zdjęcie  miesiąca/zdjęcie roku,
zobowiązuje się do nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora na czas nieoznaczony, autorskich
praw majątkowych oraz praw pokrewnych do Zdjęcia oraz do upowszechniania go na wszystkich
znanych polach eksploatacji i w tym celu zawarcia z Organizatorem odpowiedniej umowy.

VI. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Zgłoszenie  Zdjęć  do  Konkursu jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  przez  Uczestnika  zgody na

przetwarzanie  jego  danych  osobowych.  Dane  osobowe  Uczestników  przetwarzane  będą  przez
Organizatora oraz podmioty działające na jego zlecenie w związku z przeprowadzeniem Konkursu,
w celu  komunikacji z  Uczestnikami  oraz  przekazania  nagród.  Przetwarzanie  danych  osobowych
odbywać  się będzie  na  zasadach przewidzianych  ustawą z dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie
danych osobowych (Dz.  U.  z  2014r.  poz.  1182 ze  zm.).  Dane osobowe Uczestników podawane
są przez  nich  dobrowolnie,  a  Uczestnicy  mają  prawo  do  wglądu  do  swoich  danych,  do
ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.


