Regulamin konkursu fotograficznego
„Gmina Chorzele w obiektywie”
I.
Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06330 Chorzele, NIP 761-11-94-907 ( zwany dalej „Organizatorem”).
II.
Cel Konkursu
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie trzech fotografii (dalej zwanej „Praca
konkursowa”). Celem konkursu jest promocja regionu i najbliższej okolicy, zachęcanie do poznawania
przyrody; ukazanie piękna i bogactwa naturalnego oraz odkrywanie ciekawych miejsc i zabytków w
gminie Chorzele, a także ukazywanie terenów atrakcyjnych turystycznie.
III.
Uczestnicy Konkursu
W Konkursie może wziąć udział każdy kto fotografuje (dalej zwany: „Uczestnikiem Konkursu”),
z wyłączeniem profesjonalnych fotografów, prowadzących własną działalność związaną
z fotografowaniem.
IV.
Czas trwania Konkursu
Prace konkursowe można nadsyłać w okresie od dnia 22 lipca 2019 r. do dnia 29 lipca 2019 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Dni Chorzel
organizowanych w dniach 3 – 4.08.2019 r.
V.
Zasady udziału w Konkursie
1. Prace konkursowe należy przesyłać w jednej z 3 kategorii konkursowych:
a) 10-15 lat,
b) 16 lat i więcej.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Osoby niepełnoletnie muszą przesłać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w
konkursie.
4. Praca konkursowa powinna posiadać 1 autora i być wykonana samodzielnie.
5. Każdy uczestnik konkursu musi nadesłać minimum 3 fotografie.
6. Fotografie powinny wyrażać własną inwencję artystyczną autora i nie mogą być powieleniem
istniejących projektów.
7. W konkursie mogą brać udział tylko te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
8. Dopuszcza się wykorzystywanie w pracach gotowych grafik, zdjęć, tekstów itp. jednak należy w
pracy podać wykorzystane źródła.
9. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom. Zostaną skatalogowane i
zarchiwizowane przez UMiG w Chorzelach.
10. Zgłoszenie pracy obejmuje;
a) Fotografię zapisaną na płycie CD lub DVD.
b) Podpisany formularz zgłoszeniowy zawierający imię, nazwisko, wiek, adres korespondencyjny,
numer telefonu, e-mail oraz tytuł fotografii, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu
(w przypadku osoby niepełnoletniej formularz podpisuje rodzic lub opiekun) (załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu).
c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (osoby powyżej 16 r.ż.- załącznik nr 1 oraz złącznik nr 4, osoby poniżej 16 r.ż.- załącznik
nr 2 oraz załącznik nr 4).
d) Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna ( w przypadku niepełnoletniego Uczestnika Konkursu) na
udział w konkursie (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu).
11. Do zdjęć, na których na pierwszym planie znajdują się wyraźne i łatwe do rozpoznania osoby,

należy dołączyć zgodę powyższych na upublicznienie i przetwarzanie ich wizerunku (załącznik nr 4)
12. Wymagane dokumenty i pracę należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na
adres: ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele lub przynieść osobiście do pokoju nr 35 w
kopercie z dopiskiem- Konkurs fotograficzny „Gmina Chorzele w obiektywie”
13. Organizator nie zapewnia sprzętu fotograficznego.
14. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.
15. Do oceny złożonych prac zostanie powołana Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa
przyzna najlepszym pracom nagrody.
VI. Nagrody
1. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymują za miejsca I – III dyplomy oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez Organizatora Konkursu.
2. Z uwagi na fakt, że konkurs jest związany z kulturą i sztuką, a wartość pojedynczej nagrody nie
przekroczy 2000,00 zł, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U.2018.0.1509), nagrody zwolnione są z opodatkowania.
3. Warunkiem otrzymania nagrody będzie złożenie podpisu na protokole odbioru nagrody przez osobę
nagrodzoną (pełnoletnią). Jeśli nagrodzony będzie osobą niepełnoletnią protokół odbioru nagrody
zobowiązany będzie podpisać rodzic bądź opiekun prawny.
VII. Komisja Konkursowa
1. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac nierealizujących tematu
Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać
wykluczone prace mające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.).
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
4. W przypadku małej ilości zgłoszonych prac konkursowych uniemożliwiających wybranie I, II i III
miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować o połączeniu kategorii konkursowych.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie prezentacji multimedialnej do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu.
2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do
Organizatora, Uczestnik zrekompensuje Organizatorowi ewentualne koszty poniesione z tego tytułu.
3. Organizator dokona uroczystego wręczenia nagród podczas wydarzenia Dni Chorzel organizowanych
w dniach 3 – 4.08.2019 r.
4. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące konkursu będą umieszczane na stronie internetowej
www.chorzele.pl.
5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (tj. Dz.U. z 2019.0.847).

