Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie
21-077 Spiczyn, Ziółków 49 B

Regulamin Konkursu Fotograficznego

"Świąteczny czas"
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie.
Konkurs organizowany jest przy wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z
dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia
Przesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne ze zgodą uczestnika na
warunki niniejszego regulaminu.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
Konkurs trwa do 31.12. 2020 roku.

2. ZDJĘCIA
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 fotografię w dowolnym
formacie.
Fotografia może być zarówno w poziomie, pionie, kolorowa lub
monochromatyczna.

Termin zgłaszania zdjęć mija 31.12.2020 r. Za datę zgłoszenia uważa się
datę wpłynięcia pracy konkursowej na maila Organizatora
tj. gck@spiczyn.pl
Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać:
tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon lub email autora zdjęć.
Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane
osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej
dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora,
wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulamin.
Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich
poprawiania.
Fotografie należy przesyłać na adres e-mail gck@spiczyn.pl
Z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Świąteczny Czas”
Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu.

3. HARMONOGRAM KONKURSU
Nadsyłanie prac do 31.12.2020 r.
Ocena jury do 15.01.2021 r.
Zawiadomienie o werdykcie jury do 18.01.2021 r.

4. NAGRODY
Laureaci pierwszych 3 miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową.

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ
Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego
nieodpłatne wykorzystywanie. 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).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem
warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie
złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w
zbiorach Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź
innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach
sporządzonych przez Uczestników.
Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
mają przepisy kodeksu cywilnego.

