FOTOKONKURS "Gmina Rawicz w obiektywie"
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski Gminy Rawicz.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie fotografii zainspirowanej hasłem
"Gmina Rawicz w obiektywie".
3. Głównym celem konkursu jest promocja Gminy Rawicz poprzez
upowszechnianie i popularyzację fotografii jako formy artystycznej oraz
utrwalenie na fotografiach piękna i różnorodności architektury i krajobrazu
Gminy Rawicz.
Organizator dopuszcza inne, autorskie interpretacje hasła przewodniego konkursu.
4. Konkurs ma charakter otwarty (nie tylko dla mieszkańców gminy Rawicz).
5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
6. Konkurs ma charakter permanentny - do wyczerpania się jego formuły lub
środków na tę formę promocji gminy.
7. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a. wypełnioną kartę zgłoszeniową według załącznika do niniejszego
regulaminu,
b. zdjęcia zapisane w postaci pliku graficznego (TIFF lub JPG) o
rozdzielczości min. 300 dpi oraz minimalnych wymiarach 1200x1600
pikseli

– nazwa każdego pliku powinna zawierać nazwisko autora oraz

numer

zdjęcia zgodny z numerem z karty zgłoszeniowej, o którym

mowa powyżej;

- zdjęcia nie mogą być wykonane wcześniej niż w

2015 roku.
8. Zgłoszenia do konkursu można dokonać na jeden z następujących sposobów:
a. przesłać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu – skan
wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej + zdjęcia,
b. dostarczyć osobiście do siedziby organizatora: Urząd Miejski Gminy
Rawicz, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, Biuro Promocji i
Komunikacji Społecznej (p. nr 3) - wydruk wypełnionej i podpisanej karty
zgłoszeniowej + zdjęcia nagrane na nośniku (CD lub DVD)
9. Warunkiem udziału osoby niepełnoletniej w konkursie jest podpisanie w karcie
zgłoszeniowej, o której mowa powyżej, zgody rodzica lub opiekuna prawnego
na udział osoby niepełnoletniej w konkursie.

10. Wybrane przez komisję prace zostaną nagrodzone poprzez publikację fotografii
na billboardzie w centrum miasta (z podaniem imienia i nazwiska autora oraz
miejsca zamieszkania), na oficjalnej stronie internetowej gminy:
www.rawicz.pl, na łamach "Gazety Rawickiej" oraz na profilu
społecznościowym Rawicz zawsze otwarty.
11. W przypadku dosyłania kolejnych zdjęć konkursowych nie trzeba składać
kolejnej karty zgłoszeniowej.
12. Wszystkie zgłoszone do konkursu zdjęcia będą zamieszczane w albumie na
oficjalnej stronie internetowej Gminy Rawicz - www.rawicz.pl.
13. Zdjęcia dopuszczone do konkursu nie mogą być sprzeczne z prawem,
dobrymi obyczajami lub uchybiać godności człowieka.
14. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych
nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez
uczestników.
16. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
17. Tekst regulaminu jest dostępny na stronie internetowej www.rawicz.pl/fotokonkurs.
18. Uczestnik konkursu na karcie zgłoszeniowej oświadcza, że:
- zna i akceptuje niniejszy regulamin;
- jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy ich
powstawaniu na uczestnictwo w konkursie oraz publikację,
- odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać
skierowane do organizatorów konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik konkursu;
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby
konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2135)
- udziela organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej,
uprawniającej organizatora do korzystania przez czas nieokreślony oraz bez
ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach
eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania;
zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką
drukarską; prowadzenia do nieodpłatnego obrotu w kraju i za granicą;
wprowadzenia do pamięci komputera; publikacji w tytułach organizatora;
publikacji na stronie internetowej organizatora oraz na profilu organizatora w
serwisie Facebook.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

