
Regulamin konkursu fotograficznego 

„PEREŁKI NASZEJ GMINY W KALENDARZU 2015” 

 

 

§ 1 

Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa Do Przodu Żyj, właściciel miesięcznika informacyjno-

reklamowego „Nasza Gmina” z siedzibą: ul. Konarskiego 8a, 28-366 Małogoszcz. 

§ 2 

Sponsorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach z siedzibą: ul. Perłowa 1, 

26-052 Nowiny. 

§ 3 

Celem Konkursu jest wyłonienie puli najpiękniejszych, najciekawszych zdjęć, których tematyka 

bezpośrednio wiąże się z miastem i gminą Małogoszcz. 

§ 4 

Konkurs ma charakter otwarty. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

§ 5 

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Sponsora. 

§ 6 

Zdjęcia określone w § 3 wytypuje Komisja konkursowa, w skład której wchodzi przedstawiciel Organizatora 

i przedstawiciel Sponsora. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

§ 7 

Zdjęcia określone w § 3 zostaną wykorzystane w celu produkcji kalendarzy na rok 2015. 

§ 8 

Uczestnik może zgłosić maksymalnie 12 zdjęć, w tym tylko jedno nawiązujące do danego miesiąca. 

§ 9 

Wymagania techniczne: zdjęcia w formie cyfrowej, pliki o minimalnej wielkości 8 milionów pikseli, 

fotografie zapisane w formacie: JPG bez kompresji, lub TIF. 

§ 10 

Organizator Konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe 

technicznie. 

§ 11 

1. Fotografie wraz z Kartą Zgłoszenia, dostępną na stronie www.perla.nowiny.com.pl należy: 

a) przesłać, lub udostępnić dla adresu e-mail: doprzoduzyj@gmail.com, tytułując wiadomość e-mail według 

wzoru: Perełki_Nazwisko_Imię autora_Miejsce zamieszkania autora, lub; 

b) przesłać lub dostarczyć osobiście do redakcji na płycie CD lub DVD z dopiskiem „Perełki Naszej Gminy”. 

Pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym według wzoru: 

Perełki_Nazwisko_Imię_autora_Miejsce_zamieszkania_autora. 

2. Jednakowo dla ppkt a) i b) pliki należy zatytułować według wzoru: 

Miesiąc_Nazwisko_Imię_autora_Lokalizacja_obiektu_fotografii, 

na przykład: Styczeń_Kowalski_Jan_Małogoszcz_Plac_Tadeusza_Kościuszki, Luty_Kowalski_Jan_Złotniki, 

Czerwiec_Kowalski_Jan_Leśnica. 

§ 12 
Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki. 

§ 13 
Terminarz Konkursu. 

1. Uczestnicy Konkursu nadsyłają prace w terminie: 15.III.2014 r. - 15.V.2014 r. 

2. Spośród zdjęć spełniających wymogi techniczne Komisja konkursowa w terminie 16.V.2014 r. -   

31.V.2014 r. wytypuje 12 prac przeznaczonych do produkcji kalendarzy. 

3. W terminie: 1.VI.2014 r. - 15.VI.2014 r. spośród zdjęć, o których mowa w pkt. 2, właściciele profilów 

portalu Facebook wybiorą trzy najlepsze ich zdaniem fotografie. Decydujące będą liczby polubień 

poszczególnych prac, które zlokalizowane będą w profilu Nasza-Gmina – Małogoszcz w albumie o nazwie 

„KONKURS. Perełki Naszej Gminy”. 

§ 14 

Nagrody. 

1. Dla trzech zdjęć o największej liczbie polubień Sponsor gwarantuje: 

Miejsce trzecie - Jednorazowe, godzinne bilety wstępu w ilości 10 sztuk. Termin ważności: 30.08.2014 rok; 

Miejsce drugie - Jednorazowe, godzinne bilety wstępu w ilości 10 sztuk. Termin ważności: 30.08.2014 rok; 



Miejsce pierwsze - Jedną wejściówkę uprawniającą do bezpłatnego korzystania z pływalni Perła jeden raz w 

tygodniu, przy nieograniczonym czasie pobytu na basenie.  Termin ważności: 30.09.2014 rok. 

2. Autorzy zwycięskich prac odbiorą nagrody w terminie ich ważności, w siedzibie redakcji. 

§ 15 

Dopuszczalne jest w niniejszym Konkursie przyznawanie dodatkowych nagród i wyróżnień przez niezależne 

instytucje (np. szkoły, firmy) i osoby prywatne. 

§ 16 

Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa 

autorskie do nadsyłanych fotografii; wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych 

fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem. Ponadto zapewnia o poszanowaniu praw osób trzecich w 

szczególności w zakresie praw autorskich. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek 

roszczeniami związanymi z fotografiami przekazanymi do udziału w Konkursie, zgłaszający fotografie 

zobowiązuje się zwolnić Organizatora i Sponsora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i 

zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich oraz wszelkie szkody Organizatora i Sponsora. 

Ponadto, przenosi na Organizatora całość majątkowych praw autorskich do nadesłanych fotografii, bez 

żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 

90, poz. 631 z późn. zm.). Na Organizatora przechodzi również prawo do wykonywania wszelkich praw 

zależnych, w tym do dokonywania opracowań, przeróbek, adaptacji, oraz korzystania z nich na polach 

eksploatacji wymienionych powyżej w bieżącym paragrafie. Organizator może również wykonywać 

autorskie prawa majątkowe do wyżej wymienionych fotografii jako całości, jak i poszczególnych ich 

elementów, przy użyciu wszelkich istniejących lub powstałych w przyszłości nośników oraz technologii, a 

także może je przenosić na osoby trzecie oraz wykorzystywać w całości lub we fragmentach, w kraju i 

zagranicą - bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 17 

W przypadku zdarzeń losowych Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od produkcji kalendarzy 

na rok 2015. 

§ 18 

Nadesłanie prac wraz z Kartą Zgłoszeń jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 


