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Regulamin Konkursu Fotograficznego
pn. „Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie”
1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs
fotograficzny pn. „Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie”,
zwany dalej Konkursem. Celem konkursu jest kształtowanie i
rozwijanie zarówno świadomości ekologicznej, jak i ekoenergetycznej
uczestników Konkursu, promocja odnawialnych źródeł energii,
zwrócenie uwagi na rolę, jaką powinna odgrywać energia oparta na
odnawialnych źródłach na terenie województwa opolskiego ze
szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.
2. Organizatorem konkursu jest Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie - Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie. Adres
Organizatora: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Główna 1,
49-330 Łosiów.
3. Konkurs ma charakter otwarty.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób fotografujących,
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Konkurs składa się z: ogłoszenia o Konkursie fotograficznym pn.
„Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie”, składania
zgłoszeń, wyłonienia laureatów konkursu oraz organizacji wystawy
fotografii biorących udział w konkursie. Na potrzeby realizacji Konkursu
powołana zostanie Komisja Konkursowa.
7. Informacje o Konkursie zostaną ogłoszone na stronie Regionalnego
Centrum Ekoenergetyki oraz Opolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie, w Kurierze Rolniczym i przy zastosowaniu
innych form upubliczniania informacji.
8. W Konkursie mogą brać udział tylko te prace, które wykonane zostały
na terenie województwa opolskiego. Prace wykonane poza terenem
województwa opolskiego nie będą rozpatrywane.
9. W Konkursie biorą udział prace z każdej kategorii odnawialnych źródeł
energii, tj. energii: wody, wiatru, biomasy, geotermalnej, słońca.
2. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs organizowany jest przez Organizatora, tj. Opolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Regionalne Centrum Ekoenergetyki
w Łosiowie.
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2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30.06.2013r., do godz.24:00.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 12.09.2013r. na Rynku
w Opolu.
3. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą
rozpatrywane.
3. Komisja Konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu,
a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do
Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję
Konkursową (zwaną dalej Jury).
2. Jury złożone z profesjonalnych fotografików i pracowników Organizatora
dokona wyboru do 32 nominowanych fotografii, spośród których wyłoni
5 laureatów niniejszego Konkursu oraz przyzna nagrody.
4. Warunki udziału w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronach internetowych: www.oodr.pl,
www.rce.oodr.pl.
2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 pojedynczych prac lub
zestawu 5 fotografii, które będą traktowane jako jedna praca. Maksymalna
ilość to 15 fotografii.
3. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że:
- osoba przedstawiająca fotografie jest ich autorem i posiada do nich pełne
prawa autorskie, w przypadku naruszenia powyższych wymogów, za
zaspokojenie roszczeń osób trzecich odpowiada wyłącznie Uczestnik,
- z momentem nadesłania fotografii do Konkursu, Uczestnik udziela
Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji
na korzystanie z nadesłanej fotografii na następujących polach eksploatacji w
rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami):
•

rozpowszechnianie – wykorzystanie w publikacjach (w tym do
umieszczenia w folderach), wystawienie, wyświetlenie, publiczne
udostepnienie fotografii w taki sposób że każdy może mieć do niej
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

•

wprowadzania do sieci komputerowych, internetu, wielokrotne
utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, przesyłanie zdjęcia innym
podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek
sposób w celu ich udostępniania publiczności oraz oceny przez Komisję
Konkursową
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- zgłaszający się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych, zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
4. Pełna lista uczestników zakwalifikowanych do Konkursu umieszczona
zostanie na stronie internetowej www.oodr.pl oraz www.rce.opole.pl do dnia
31.07.2013r.
5. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych, Organizator wyznaczyć
może nowy termin naboru.
6. Na konkurs będą przyjmowane prace wcześniej nie publikowane.
7. Prace na konkurs będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres:
ozewobiektywie@oodr.pl
8. Warunki techniczne nadsyłanych prac:
- długość krótszego boku min. 2000 pikseli
- akceptowalny format plików to: jpg
- pojedynczy mail nie powinien przekraczać 15Mb
9. Zgłaszane do Konkursu prace należy opisać, podając: tytuł Konkursu, tytuł
zdjęcia, miejsce jego wykonania, imię i nazwisko autora.
10. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie.
11.Nadesłane
prace
konkursowe
niezgodne
warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.

z

powyższymi

12. Zgłaszający zdjęcie do Konkursu uczestnik:
- oświadcza, że zdjęcia zgłaszane do konkursu nie narusza praw lub dóbr
osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest
zgodna z obowiązującym prawem,
- oświadcza, że zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie zawierają treści
niezgodnych
z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w
szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc,
nienawiść rasową lub religijną;
- W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie zobowiązuje
do przeniesienia na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych,
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu
5. Nagrody

1. Nagroda główna: 2 000,00 zł
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2. II miejsce: 1 500,00 zł
3. III miejsce: 1 000,00 zł
4. 2 wyróżnienia: 500,00 zł każde
6. Odbiór nagród

1. O przyznaniu nagród Laureaci zostaną poinformowani mailowo bądź
telefonicznie. Informacje o wynikach Konkursu zostaną zamieszczone na
stronie Organizatora.
2. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą
samą drogą, że wiadomość tę otrzymał oraz przesłać swoje dane osobowe
w celu przygotowania dokumentów. Nagrodę Laureat odbierze osobiście
podczas ogłoszenia wyników 12.09.2013r. na Rynku w Opolu.
3. W przypadku, gdy Laureat nie będzie mógł osobiście odebrać nagrody
w dniu 12.09.2013r. Organizator wyznaczy inny dogodny dla laureata termin
odbioru nagrody.
4. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30
ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca
1991 roku (Dz.U.nr 14 poz. 176 z 2000 r.) przed wydaniem nagród obliczy,
pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany
podatek dochodowy od wartości nagrody.
7. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do
Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczególnym
uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej
osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty 12.09.2013r.
Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa
w terminie 30 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji
rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których
nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
- nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie
podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
- świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
3. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania prac i
dokumentów zgłoszeniowych.
4. Z chwilą dokonania zgłoszenia, osoba wskazana w dokumentacji
zgłoszeniowej jako zgłaszający staje się uczestnikiem konkursu i zgadza się
na postanowienia niniejszego Regulaminu.
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5. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są podstawą prowadzenia
Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora
Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym
treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu oraz
przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
7. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu
Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
8. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca
1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341
z późn. zm.).
9. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady
Konkursu.
10. W sytuacjach nie objętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga
Organizator.
11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu
i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Załączniki:
- formularz zgłoszeniowy
- wzór umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych
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