Załącznik do Zarządzenia nr ……/2011
Burmistrza Miasta Sulejówek
z dnia 29 lipca 2011 r.

Regulamin Konkursu Fotograficznego "Sulejówek - Moja Mała Ojczyzna"
Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Miasto Sulejówek.
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
konkursu i obowiązuje do czasu jego zakooczenia.
3. Dostarczenie lub przesłanie fotografii na konkurs jest równoznaczne z poddaniem się
uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkaoców Sulejówka, w tym małoletnich.
5. Konkurs trwa od 01.08.2011 r. do 30.04.2012 r.
6. Uczestnik konkursu zgłasza własne fotografie, musi byd ich autorem.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
2. Przedmiotem fotografii powinny byd krajobrazy, zabytki, ciekawe obiekty i urokliwe
miejsca Miasta Sulejówek, bez wizerunku osób, chyba że na piśmie wyrażą zgodę na
rozpowszechnianie ich wizerunku.
3. Każdy z uczestników może zgłosid do Konkursu maksymalnie 5 fotografii, dotyczących
jednego lub różnych miejsc Sulejówka.
4. Fotografie mogą byd zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii,
wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie nie mniejszym niż 13x18 cm oraz
dodatkowo w postaci elektronicznej na płycie CD, zapisane lub zeskanowane w jak
największej rozdzielczości (minimum 300 dpi).
5. Fotografie tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału
w konkursie.
6. Termin zgłaszania fotografii mija 29.02.2012 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę
wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora.
7. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisad na odwrocie: tytuł konkursu, tytuł
fotografii, imię, nazwisko, adres oraz telefon lub e-mail autora fotografii.
8. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, że ich dane osobowe będą
przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika
Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowieo
niniejszego Regulamin, w tym zgody na przetwarzanie danych w przyszłości.
Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
9. Fotografie w formie papierowej oraz cyfrowej wraz z formularzem zgłoszeniowym
stanowiącym załącznik do Regulaminu należy dostarczyd w zamkniętej kopercie na adres:
Miasto Sulejówek ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs
fotograficzny Sulejówek – Moja Mała Ojczyzna”.
10. Oceny fotografii dokona Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Sulejówek.
Jej decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

11. Ocena fotografii przez Komisję nastąpi do dnia 20 marca 2012 r. Komisja poddaje ocenie
pojedyncze fotografie, niezależnie od liczby zgłoszonych fotografii przez danego
uczestnika.
12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.sulejowek.pl.
Laureaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub listownie.
13. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody dla laureatów najciekawszych
fotografii:
1) za zajęcie I miejsca nagroda rzeczowa w wysokości 1.000 zł;
2) za zajęcie II miejsca nagroda rzeczowa w wysokości 500 zł;
3) za zajęcie III miejsca nagroda rzeczowa w wysokości 250 zł.
14. Dodatkowo nagrodzone i wyróżnione fotografie zostaną opublikowane w kalendarzu
miejskim na rok 2013.
15. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody głównej lub nie przyznania
żadnych wyróżnieo w związku z niskim poziomem fotografii.
16. Komisja ma prawo do dokonania innego podziału nagród.
17. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Urzędu
Miasta Sulejówek.
Postanowienia koocowe:
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu oznacza jednoznaczne wyrażenie zgody przez uczestnika
konkursu będącego autorem fotografii na ich nieodpłatne wykorzystywanie
i rozpowszechnianie w celu promocji Miasta Sulejówek. Organizator zastrzega sobie
prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach
internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię
i nazwisko).
2. Przesłane fotografie oraz prawa autorskie majątkowe do tych fotografii na wszelkich
polach eksploatacji przechodzą nieodpłatnie na własnośd Organizatora. Organizator
zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania fotografii konkursowych bez
wypłacania komukolwiek jakichkolwiek honorariów autorskich.
3. Uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosid cywilno – prawną odpowiedzialnośd z tytułu
wad prawnych wykonanych fotografii.
4. Autor fotografii ponosi pełną odpowiedzialnośd za treśd, charakter oraz kontekst
przesłanych fotografii.
5. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane
osobiście.
6. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

Załącznik do Regulaminu konkursu fotograficznego
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
" Sulejówek - Moja Mała Ojczyzna "
Dane osobowe uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko: ..............................................................................................................
Wiek:...............................................................................................................................
Miejsce zamieszkania: ....................................................................................................
Telefon kontaktowy: ......................................................................................................
e-mail: .............................................................................................................................
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem
przesłanych fotografii oraz przenoszę na Miasto Sulejówek prawa autorskie majątkowe do
przesłanych fotografii na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności do publicznego
wykorzystania fotografii, utrwalania i zwielokrotnionego druku, wykorzystywania ich w celach
promocyjnych Miasta Sulejówek.
Zezwalam także na wprowadzenie do pamięci cyfrowej komputera i sieci elektronicznej
fotografii w celach prezentacyjnych i reklamowych, w tym na stronie internetowej Miasta
Sulejówek.
Podaję swoje dane osobowe dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie dla
celów organizacji konkursu oraz wykonywania Regulaminu konkursu po jego rozstrzygnięciu
oraz w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Mam prawo wglądu, poprawy
i uzupełnienia swoich danych, a także wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Oświadczam, że akceptuję warunki konkursu określone w jego Regulaminie.
..................................................................
Data i czytelny podpis uczestnika konkursu
W przypadku osób małoletnich zgoda rodziców /opiekunów prawnych na uczestnictwo w
konkursie:
Wyrażam zgodę na udział syna /córki …………………………………………………………….…... w konkursie
fotograficznym.
………..…………………………………………….
czytelny podpis rodzica / opiekuna

