Regulamin Konkursu Fotograficznego Stowarzyszenia Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni” pod
nazwą „Jastrzębie-Zdrój: NIEoczywiste. Edycja 2017”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady przeprowadzenia
Konkursu Fotograficznego Stowarzyszenia Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni” pod nazwą
„Jastrzębie-Zdrój: NIEoczywiste. Edycja 2017” (zwanego dalej „Konkursem”) oraz wyboru
zwycięzców w Konkursie.
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni” z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Witczaka 5 (zwany dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs odbywa się na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.
§2
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest NIEoczywiste ukazanie w fotografiach miasta Jastrzębia-Zdrój. Ponadto celami
Konkursu są: popularyzacja fotografii i postaw pro-kulturowych, uwrażliwienie na kulturę wysoką,
zaszczepienie w mieszkańcach m.in. Jastrzębia-Zdroju tej formy aktywności kulturalnej, jednocześnie
wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców z miastem oraz jego promocja.
§2
Uczestnictwo w Konkursie
1. Organizator powołuje jury Konkursu (zwane dalej „Jury"), którego zadaniem jest wyłonienie
zwycięzców. W skład Jury wchodzą przedstawiciele (członkowie) Organizatora oraz inne
powołane przez niego osoby.
2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwają przedstawiciele Organizatora specjalnie do
tego celu powołani.
3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele (członkowie) Organizatora.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§3
Zgłaszanie zdjęć
1. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu muszą być wykonane na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Mogą
to być zdjęcia architektury, prezentujące kulturę, sport czy przyrodę miasta, przedstawiające
samych jastrzębian (portrety), ich życie codzienne oraz wydarzenia odbywające się na terenie
Jastrzębia-Zdroju itp. Nadrzędnym przesłaniem powinno być to, aby zdjęcia w sposób
NIEoczywisty prezentowały miasto Jastrzębie-Zdrój.
2. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu stanowią utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
3. Zgłaszane do Konkursu zdjęcia muszą być wykonane pomiędzy 1 stycznia 2016 roku a 30
sierpnia 2017 roku.
4. Do Konkursu nie można zgłaszać zdjęć posiadających więcej niż jednego autora.
5. Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie zdjęcia będące efektem jednokrotnej ekspozycji.
6. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
7. Nie jest wymagane, aby zdjęcia były wcześniej publikowane.
8. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą być wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej.

9. Modyfikacje graficzne dopuszczalne są w zakresie: kadrowania, rozjaśniania i ściemniania
całości i części zdjęcia, kontrastowania, pracy na maskach oraz redukcji koloru. Modyfikacje nie
mogą wpływać na merytoryczny przekaz zdjęcia.
10. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia, w których zostanie dokonany fotomontaż oraz manipulacja
cyfrowa zostaną zdyskwalifikowane.
11. Zdjęcia do Konkursu należy przesłać na adres: konkurs@niezalezni.art.pl.
12. Każda fotografia zgłoszona do Konkursu musi być oznaczona i opisana w sposób umożliwiający
jednoznaczną identyfikację zdjęcia z jego autorem.
13. Uczestnik w mailu zgłaszającym zdjęcie ma obowiązek podać swoje imię i nazwisko oraz
aktualny numer telefonu.
14. Zgłoszonemu do Konkursu zdjęciu może towarzyszyć opis, który w sposób zwięzły odnosi się do
tematyki fotografii.
15. Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące wymogi techniczne:
- format pliku JPG (max. 1 MB)
- rozdzielczość 72 dpi
- dłuższy bok 2048px
- proporcja 7:5 / 5:7
16. Nadesłanie zdjęć na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora Konkursu
o tym, iż zdjęcie nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności jego rozpowszechnienie nie
będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na
fotografii, albowiem utwór spełnia wymogi określone w artykule 81 ustawy o ochronie praw
autorskich i prawach pokrewnych (Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby
na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli
osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga
rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano
w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych
lub zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie,
krajobraz, publiczna impreza).
17. Nadesłanie na Konkurs zdjęć jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu
bezpłatnego prawa do korzystania – na zasadzie licencji niewyłącznej – z utworów w celu
promocji Organizatora lub Konkursu – na okres 3 (trzech) lat na następujących polach
eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt a)publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, to znaczy w szczególności uprawnia
Organizatora Konkursu do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez umieszczanie
ich w Internecie, publikacjach prasowych związanych z Konkursem, wystawach
pokonkursowych, plakatach i innych materiałach reklamowych promujących wystawy i
sam Konkurs oraz jego przyszłe edycje, albumie oraz kalendarzach ściennych,
biurowych itp.;
c) w zakresie zezwolenia na wykonywanie praw zależnych i zobowiązuje się zgody tej nie
cofnąć.
18. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami w związku
z naruszeniem w wyniku publikacji zdjęć konkursowych praw osób trzecich, Organizatorowi
Konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do Uczestnika Konkursu, który nadesłał
zdjęcia z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
19. Każdy uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje treści niniejszych oświadczeń:

a) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie
Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni” w celu realizacji Konkursu Fotograficznego
pod nazwą „Jastrzębie-Zdrój: nieoczywiste. Edycja 2017”. Oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/a o prawie dostępu do danych i prawie ich poprawiania.
Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni” zbiera dane na zasadzie
dobrowolności. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Jastrzębski
Klub Fotograficzny „Niezależni”, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330),
ul. Witczaka 5”.
b) „Wyrażam zgodę na udzielenie Stowarzyszeniu Jastrzębski Klub Fotograficzny
„Niezależni” licencji do zdjęć na warunkach wskazanych w § 2, pkt 16 Regulaminu
Konkursu”.
20. Autor zdjęcia, który zostanie laureatem Konkursu, zobowiązany będzie do niezwłocznego
dostarczenia Organizatorowi fotografii w pełnej rozdzielczości celem jej wydrukowania
i zaprezentowania w ramach wystawy wieńczącej Konkurs.
21. Organizator Konkursu ma prawo poprosić autora zgłoszonej do Konkursu pracy
o przedstawienie jury pliku źródłowego wybranego zdjęcia. Niedostarczenie pliku przez autora
będzie podstawą do dyskwalifikacji zdjęcia lub zdjęć.
22. Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie zdjęcia spełniające wymogi niniejszego
Regulaminu.
§4
Nagrody
1. Jury przyzna następujące nagrody:
a) I Nagroda – bon do sklepu fotograficznego o wartości 350 zł
b) II Nagroda – bon do sklepu fotograficznego o wartości 250 zł
c) III Nagroda – bon do sklepu fotograficznego o wartości 200 zł
2. Jury nie będzie przyznawało nagród ex aequo.
3. Jury może przyznać Uczestnikom wyróżnienia.
4. Jury spośród wszystkich poprawnie zgłoszonych do Konkursu zdjęć wybierze 25, które zostaną
wydrukowane i zaprezentowane podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.
5. Każdy laureat Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
6. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna.
7. Laureat nie może domagać się zamiany nagrody na inną (np. rzeczową).
8. Laureat ma prawo zrezygnować z nagrody, o czym pisemnie powiadomi Organizatora
w terminie 3 dni od jej przyznania.
9. Organizator rozstrzyga o losie nieodebranych lub zwróconych nagród. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach
internetowych: www.facebook.com/Niezalezni oraz www.niezalezni.art.pl
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
3. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
4. Uczestnik może złożyć reklamację:
a) pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby Organizatora: Stowarzyszenie
Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy
ul. Witczaka 5

b) w formie elektronicznej na adres e-mail: sjkf@niezalezni.art.pl.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora pisemnie, bez zbędnej zwłoki,
jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
§6
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, który zbiera dane na
zasadzie dobrowolności. Celem przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Konkursu
i wydanie Nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich
poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

