REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Kanalizacja – czyste środowisko w obiektywie”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Celem konkursu jest:
a) zwrócenie uwagi młodzieży na zagadnienia związane z ochroną środowiska,
zanieczyszczeniem wód, oszczędzaniem wody;
b) zwiększenie wiedzy na temat kanalizacji, potrzeby jej budowy i podłączenia się
mieszkańców;
b) upowszechnianie wiedzy, w szczególności z zakresu ekologii, ochrony środowiska,
c) budzenie zainteresowań kulturą własnego regionu.
d) rozwijanie wrażliwości artystycznej.
e) prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.
1.2. Organizatorem Konkursu zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest spółka
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie, przy ul. Świętego
Wojciecha 34, 34-600 Jaworzno, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
57843, zwana dalej Organizatorem.
1.3.
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1.4. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie
internetowej www.kanalizacja.jaworzno.pl
2. ZASADY KONKURSU
2.1. W konkursie biorą udział osoby będące mieszkańcami Jaworzna, w wieku 15-18 lat, które
nie są pracownikami Organizatora, ani członkami Jury, a także w żadnym stopniu nie są z nimi
spokrewnione.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zdjęć w terminie i formie
określonych w Regulaminie.
2.3. Zdjęcia powinny być wykonane w minimalnej rozdzielczości 3000 x 2000 pikseli.
2.4. Tematyka fotografii jest dowolna, jednak każde zdjęcie musi zawierać w sobie łącznie
następujące elementy związane z kanalizacją, ekologią, ochroną środowiska i miastem
Jaworzno.
2.5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 zdjęcia własnego autorstwa.

3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1. Prace należy przekazać od 6 października do 6 listopada 2014 roku.
3.2. Prace należy przesyłać na adres e-mailowy: konkurs@prc.pl z dopiskiem w temacie:
Konkurs FOTO „Kanalizacja – czyste środowisko w obiektywie”,
dołączając w załączniku następujące dane:
1) formularz zgłoszenia – załącznik 1,
2) w przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia – zgodę rodziców
lub opiekunów prawnych,
3) opis zdjęcia – załącznik 2,
4) oświadczenie o niepowiązaniu z organizatorem konkursu – załącznik 3.
3.3. Każde zdjęcie powinno mieć w nazwie imię i nazwisko jego autora.
3.4. Prace doręczone Organizatorowi po wyżej określonym terminie nie wezmą udziału
w Konkursie.
3.5. Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy Konkursu.
3.6. Oceny prac dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 14 listopada
2014 r.
3.7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.kanalizacja.jaworzno.pl
3.8. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
4. NAGRODY
4.1. Jury powołane przez Organizatora przyznaje nagrody za miejsca od I do III oraz
wyróżnienia.
4.2. Nagrody dla zwycięzców wynoszą:
1) I miejsce – nagroda - jednodniowe warsztaty fotograficzne z Andrzejem Grygielem + aparat
fotograficzny,

2) II miejsce – nagroda - jednodniowe warsztaty fotograficzne z Andrzejem Grygielem + torba na
aparat fotograficzny,

3) III miejsce – nagroda - jednodniowe warsztaty fotograficzne z Andrzejem Grygielem + statyw.
4) Wyróżnienia – wg uznania Organizatora.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również przyznania
tylko niektórych nagród.

5. WYKORZYSTANIE NAGRODZONYCH PRAC I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych zdjęć z poszanowaniem autorskich praw
osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.
5.2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają MPWiK w Jaworznie nieodpłatnej,
niewyłącznej i bezterminowej licencji na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw
osobistych. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym
techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności
elektroniczne udostępnianie na żądanie,
4) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
5) prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub
rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na
swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub znaków towarowych,
wykorzystanych w utworze,
6) prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług
oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów
edukacyjnych lub szkoleniowych,
7) prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do
korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych
powyżej polach eksploatacji,
8) korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
5.3. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą
przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu
zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).
5.4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie
naruszają one praw, dóbr i interesów osób trzecich, jak również obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności, iż uzyskał on zgodę osób przedstawionych na zdjęciu na wykonanie
zdjęcia oraz wykorzystanie go przez Organizatora do własnych celów wskazanych w pkt. 5.1.
powyżej.
5.5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie
Organizator.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac
niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
6.2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście
przez zgłaszającego oraz przysługuje mu do tych prac pełnia autorskich praw osobistych
i majątkowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
6.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy,
w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawach autorskich
i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
6.5. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.

