Regulamin konkursu: Święty przy drodze
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Święty przy drodze” jest Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Oleszycach mieszcząca się przy ulicy Rynek 6 (dalej „Organizator”).
2. Konkurs ma na celu zebranie materiału do publikacji w serii Oleszyckie Miniatury Historyczne.
3. Konkurs trwa od 10 sierpnia do dnia 15 października 2019 r. (okres nadsyłania zgłoszeń).
4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez
Organizatora komisja konkursowa. Nadesłane prace oceni jury, powołane przez Dyrektora MBP
w Oleszycach (dalej „Jury”).
§2. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna niezależnie od wieku, która bierze udział
w Konkursie na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).
§3. Zasady i przebieg Konkursu
1. Zadaniem konkursowym jest sfotografowanie znajdującego się na terenie Miasta lub Gminy
Oleszyce obiektu kultu (krzyża, kapliczki, świątka), zebranie o nim informacji przez Uczestnika
(opis nie krótszy niż 300 znaków i nie dłuższy niż 2000 znaków). Przesłanie fotografii i opisu
Organizatorowi w terminie wskazanym w § 1 ust. 3. wraz z danymi identyfikującymi
Uczestnika (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres, wiek- w przypadku nieletnich zgoda
opiekuna prawnego na udział w konkursie) stanowić będzie zgłoszenie w Konkursie.
Uwaga: bez tytułu i dokładnej lokalizacji ( precyzyjne podanie lokalizacji obiektu i/lub
współrzędnych GPS, link do google maps, innej mapy internetowej lub jakiekolwiek inne)
zgłoszenie jest nieważne.
2. Konkurs podzielony jest na 3 kategorie wiekowe: 0-17 lat, 18-50 lat i 50+ lat.
3. Uczestnik może dokonać maksymalnie dwu zgłoszeń w ciągu trwania Konkursu.
4. Uczestnik może nadesłać fotografię do której posiada pełne autorskie prawa majątkowe.
5. Po zakończeniu okresu nadsyłania zgłoszeń w Konkursie Jury, Komisja wybierze i nagrodzi
jedną najlepszą fotografię plus opis miejsca w każdej z kategorii wiekowych oraz
nieograniczoną ilość fotografii z opisem do publikacji w Historycznych Miniaturach
Oleszyckich.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia większej liczby zwycięzców Konkursu oraz
przyznania wyróżnień dla pozostałych Uczestników Konkursu.
7. Prace konkursowe można zgłaszać mailowo, na adres:www.poczta.gazeta.pl, lub bezpośrednio
do biblioteki w Oleszycach na dowolnym nośniku pamięci (płyta CD, pendrive, smartfon).
Minimalna wielkość zdjęcia to 1051 x 1535 pikseli. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie
jpg.
8. Na prace czekamy do 15 października 2019 r. do północy.
9. Autorzy zdjęć, wybranych do zamieszczenia w publikacji zostaną powiadomieni telefonicznie.
10.
Zwycięzcy mogą odbierać nagrody w siedzibie MGBP w Oleszycach, do końca
października bieżącego roku.

§4. Prawa autorskie
Stosownie do postanowień art. 921 § 3 kc Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe
do nagrodzonych fotografii i tekstów nadesłanych przez Uczestników, co w szczególności obejmuje
następujące pola eksploatacji:
 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – zapisywanie i wytwarzanie dowolną
techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną lub cyfrową,
 w zakresie obrotu egzemplarzami utworów – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie,
najem lub dzierżawa egzemplarzy,
 w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż wskazany powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym za
pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w publikacjach,
prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, zarejestrowanie w charakterze znaku
towarowego, wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych,
reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci telefonii komórkowej,
wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy.
§5. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zarówno w celu przeprowadzenia Konkursu jak
i do wydania publikacji książkowej.
3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane podawane przy dokonywaniu
zgłoszenia w Konkursie.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)
5. Uczestnicy mają prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
§6. Postanowienia końcowe
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
2. Prace nie będą odsyłane do czytelników.
3. MGBP w Oleszycach zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonych
fotografii w celu promocji konkursu organizowanego przez bibliotekę, wykorzystania fotografii
w publikacjach MGBP oraz zamieszczania ich na swojej stronie Internetowej i profilu na
Facebooku
4. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne z uznaniem
niniejszego regulaminu.
5. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biblioteki, osobiście, mailowo bądź pod
numerem telefonu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
7. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywa uczestnik konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo pozyskiwania sponsorów.
9. Niniejszy regulamin dostępny w placówce Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Oleszycach.

