REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
,,PANDEMIA I JA-TYDZIEŃ W CZASIE WIRUSA ”
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Młodzieżowa Rada Miejska w Mogilnie.
1.2 Kontakt z organizatorami może odbywać się drogą mailową na adres:
mlodziezowaradamiejska@o2.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 661246960,
691376150
1.3 Termin nadsyłania prac upływa 15.03.2021r.
1.4 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 1.3.
2. UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU
2.1 Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci i młodzież z klas I-VIII szkół podstawowych oraz
szkół średnich uczęszczająca do szkół na terenie gminy Mogilno.
2.2 Zadaniem uczestników jest stworzenie plakatu z udokumentowanymi
fotograficznie siedmioma kolejnymi dniami w czasie koronawirusa.
2.3 Każde zdjęcie powinno posiadać tytuł i być wywołane w formacie 15x21cm lub większym.

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
3.1 Prace konkursowe oraz wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę zgłoszeniową należy
przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Urzędu Miejskiego w Mogilnie: ul.
Narutowicza 1, 88-300 Mogilno z dopiskiem na kopercie: Konkurs Fotograficzny ,,PANDEMIA
I JA-TYDZIEŃ W CZASIE WIRUSA ”.
3.2 Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 15.03.2021r. do godziny 15.00. W przypadku
wysłania zgłoszenia pocztą, pod uwagę brana będzie data wpływu pracy do Urzędu
Miejskiego w Mogilnie.
Dopuszczone do konkursu zostaną wyłącznie zdjęcia nieuszkodzone.
Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
3.3 Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia, które nie były dotąd publikowane,
nagradzane, a w czasie trwania konkursu nie biorą udziału w innym konkursie.
3.4 Fotografie zgłaszane do konkursu nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – treści uznawanych
za wulgarne, obrażających uczucia innych osób, w tym uczucia religijne, przedstawiających
przemoc, materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności oraz
materiały chronione prawami wyłącznymi (np. autorskimi) bez zgody uprawnionych.
3.5 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w karcie
zgłoszeniowej uczestnika, uniemożliwiające odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
3.6 Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie uczestnik
konkursu oświadcza, że:
I. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz
że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz
publiczną ekspozycję.

II. udziela Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne
udostępnienie fotografii i plakatu przez organizatorów na potrzeby realizacji i promocji
konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji
konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu,
wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, przesyłanie zdjęcia innym
podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na
przekazanie nadesłanych zdjęć komisji konkursowej w celu ich oceny zgodnie z punktem 4.
niniejszego regulaminu.
III. w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie, wyraża zgodę na
wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem sublicencji) bez
ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości
zamieszkania i wieku w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, także na ich
wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych organizatorów, w tym w
szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in.
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek
nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie
fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach
komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w katalogach i podczas wystaw.
4. OCENA PRAC
4.1 Wszystkie prace nadesłane do konkursu podlegają ocenie Komisji Konkursowej powołanej
przez organizatora.
4.2 Komisja Konkursowa dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu biorąc pod
uwagę w szczególności jakość, oryginalność i kreatywność.
4.3 Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji Komisji Konkursowej telefonicznie.
4.4 Komisja Konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienia w konkursie.
4.5 Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie
przyznania nagrody.
4.6 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników
konkursu.
5. NAGRODY
5.1 Dla pierwszych trzech miejsc przysługują atrakcyjne nagrody rzeczowe.
5.2 Za przyznanie nagrody rzeczowej nie przysługuje ekwiwalent pieniężny
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Regulamin konkursu jest dostępny na stronie : www.mogilno.pl, oraz
https://www.facebook.com/MlodziezowaRadaMiejskaWMogilnie/
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
6.3 Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.

6.4 W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowane zostaną odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
6.5 Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych przez organizatora w celu organizacji konkursu oraz w celach marketingowych
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych (Dz.U.2019.1781). Uczestnikom konkursu
przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany; w tym celu powinni
skontaktować się z organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy
o Ochronie Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia
udziału w konkursie.
6.6 Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

