STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WAPIENICY

Regulamin konkursu fotograficznego
„Wapienica dla turystów - co warto zobaczyć
i jak aktywnie spędzić czas wolny.”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy.
Celem konkursu jest zachęcenie pasjonatów i amatorów fotografowania do utrwalania
i propagowania turystyczno-rekreacyjnych walorów Wapienicy i jej okolicy.
1.2. W konkursie może brać udział każdy z wyjątkiem członków Zarządu SMW i Jury.
1.3. Organizator powołuje Jury konkursu.
1.4. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.
1.5. Konkurs trwa od 01.06.2015 r. do 20.10.2015 r.

2. Przepisy dotyczące prac i uczestnictwa w konkursie
2.1. Konkurs jest organizowany dla uczestników w trzech kategoriach wiekowych:
- dzieci , do 12 lat
- młodzież, 13 – 18 lat
- dorośli, powyżej 18 lat.
2.2. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub innych
przedstawicieli ustawowych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na postanowienia. Regulaminu,
w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika. Podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania osoby niepełnoletniej powinien znaleźć się na oświadczeniu
dołączonym do fotografii.
2.3. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac.
2.4. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to praw autorskich oraz
treści powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe.
2.5. Nadesłane prace fotograficzne w formie papierowej o wymiarach min.220x185mm (format A5)
powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem i zadeklarowaniem do grupy wiekowej oraz
danymi adresowymi.
2.6. Natomiast prace zgłoszone na konkurs e-FOTO należy umieścić na stronie:
www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Mieszkańców-Wapienicy/ z dopiskiem w poście
"Konkurs fotograficzny". W zaklejonej i opatrzonej nikiem (nazwą użytkownika) kopercie należy
dostarczyć pełne dane osobowe: imię, nazwisko, dane kontaktowe, a w przypadku osób
niepełnoletnich równie zgodę zgodnie z pkt 2.2. Regulaminu.
2.7. Prace na konkurs w formie papierowej oraz informacje z pkt 2.6. należy dostarczyć osobiście
(w godz. 18.00 – 19.00 w każdy pierwszy wtorek miesiąca oraz w dniu 20-10-2015 r.) do siedziby
Stowarzyszenia Mieszkańców Wapienicy mieszczącej się w Radzie Osiedla, ul. Cieszyńska 388,
43-382 Bielsko-Biała, lub przesłać pocztą na ten adres.
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2.8. Prace fotograficzne nie spełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie nie
będą brały udziału w konkursie.
2.9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
2.10. Prace fotograficzne można równolegle zamieszczać od dnia 01-08-2015 r. na stornie:
www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Mieszkańców-Wapienicy/
2.11. Prace zamieszczone na stronie facebook'a, mogą być oceniane przez internautów poprzez ilość
"polubień" i przyznany zostanie puchar e-FOTO.

3. Rozstrzygnięcie konkursu i wykorzystanie prac.
3.1. W każdej grupie wiekowej będą przyznane trzy pierwsze nagrody oraz dwa wyróżnienia oraz
puchar e-FOTO.
3.2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora o wynikach przez ich
opublikowanie na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.smw.org.pl oraz
www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Mieszkańców-Wapienicy/).
3.3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Wieczornicy organizowanej z okazji
11 Listopada. Termin i miejsce imprezy będą podane na stronie internetowej SMW.
3.4. Organizator ma prawo do umieszczania nieodpłatnie nadesłanych na konkurs prac
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na swoich stronach internetowych, w lokalnej
prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji na organizowanych przez siebie wystawach a osoba
biorąca udział w konkursie wyraża na to zgodę.

4. Postanowienia końcowe.
4.1. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie www.smw.org.pl,
w sekretariatach szkoły podstawowej i gimnazjum, Domu Kultury oraz w bibliotece publicznej.
4.2. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r o grach losowych
i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68. poz. 341, z późn. zm.).
4.3. Dane uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
(Dz.U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni się skontaktować z Organizatorem,
który jest administratorem danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia
udziału w konkursie.
4.4. Organizator nie zwraca poniesionych nakładów na wykonanie zgłoszonych prac oraz nie
zwraca innych kosztów poniesionych przez uczestnika w związku z udziałem w konkursie.
4.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2015 r.
4.6. W sprawach nie uregulowanych regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
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