
REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

pt. „ Portret rodziny z Braniewem w tle”

1. Organizator: Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju
2. Uczestnicy: Rodziny zamieszkujące powiat braniewski.
3. Cel konkursu Rodzinny konkurs fotograficzny zaplanowany z myślą

o rodzinach zamieszkujących tereny powiatu braniewskiego. Ideą jest
zaproszenie rodzin do wykonania fotografii, co będzie doskonałą okazją
do spędzenia razem czasu i podjęciem współpracy nad wspólnym
projektem. Konkurs jest otwarty dla amatorów i pasjonatów fotografii,
a głównym kryterium oceny jest uchwycenie członków rodziny na
fotografii wykonanej w dowolnym miejscu w Braniewie, oceniane będą
też estetyka, pomysłowość, poczucie humoru, oddanie klimatu miejsca lub
sytuacji,  kreatywność.

4. Zasady ogólne:

a) Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne, wykonane samodzielnie;

b) Nadsyłane do konkursu zdjęcia muszą zostać opisane przez autorów
w e-mailu w następujący sposób: podanie miejsca, w którym zostało zrobione,
nazwiska rodziny( ewentualnie imiona wszystkich jej członków uwiecznionych
na fotografii), telefon kontaktowy, zgoda na wykorzystanie wizerunku,
przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o posiadaniu praw
autorskich do nadesłanej pracy z własnoręcznym podpisem( w formie skanu
lub zdjęcia)( zał.1).

c) Udział w konkursie jest bezpłatny;

d) Nagrodzone prace zostaną opublikowane na profilu facebookowym
Stowarzyszenia Braniewski Instytut Rozwoju.



5.     Zasady szczegółowe:

a) Przedmiotem konkursu są prace związane z tytułem konkursu;

b) Technika wykonania fotografii jest dowolna;

c) Nadsyłane zdjęcia powinny spełniać następujące parametry o minimum
rozdzielczości 3264 x 2448 pikseli (297mm x 210mm) w formacie jpg;

d) Jedna rodzina może dostarczyć do konkursu tylko 1 zdjęcie.

e) Na fotografii NIE MOGĄ znajdować się przypadkowe osoby np.
przechodnie itp.

f) Na przesyłanych fotografiach nie mogą się znajdować żadne oznaczenia
(cyfry, daty).

6.     Terminy nadsyłania prac:

Wykonane zgodnie z wymogami organizatorów fotografie należy przesłać na
podany adres e-mail: rodzina.insytut@gmail.com, w tytule należy wpisać:
Rodzinny Konkurs Fotograficzny „Portret rodziny z Braniewem w tle” wraz
z opisem i załącznikami, o których mowa w punkcie 4b.

7. Ogłoszenie wyników i nagrody:

Oceny prac dokona jury, powołane przez organizatora. Decyzje jury są
ostateczne. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi
podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Stowarzyszenie
Braniewski Instytut Rozwoju 27.06.2021 r. Informacje o laureatach zostaną
umieszczone, również na profilu facebookowym stowarzyszenia. Nagrody
rzeczowe przewidziane są za I, II i III miejsce, natomiast autorzy wszystkich



nadesłanych prac otrzymają drobny upominek, którego wręczenie nastąpi
również podczas pikniku.

8. Postanowienia końcowe:

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą
uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Dane osobowe
uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz brak ich udostępnienia uniemożliwia
wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe
laureatów (imiona i nazwiska) zostaną opublikowane na profilu
facebookowym Stowarzyszenia Braniewski Instytut Rozwoju. Laureaci
konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora
konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Uczestnik konkursu udziela
nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy przez organizatora
konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania
lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

9. Wyłączone z udziału w konkursie są rodziny osób bezpośrednio
zatrudnionych w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia przez
Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju.



Załącznik 1 do regulaminu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU,,PORTRET RODZINY W BRANIEWEM W TLE”
O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, PRZETWARZANIE DANYCH

OSOBOWYCH,POSIADANIU PRAW AUTORSKICH DO NADESŁANEJ FOTOGRAFII
ORAZ AKCEPTACJI REGULAMINU

W związku z przystąpieniem do konkursu pt. ,, Portret rodziny z Braniewem w tle” realizowanego
przez Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie
wizerunku mojej rodziny, składającej się z: (wymienić imiona i nazwiska osób będących na fotografii)

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. przez Stowarzyszenie
Braniewski Instytut Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją
konkursu,, Portret rodziny z Braniewem w tle”.

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografia nadesłana na konkurs może zostać
umieszczona na profilu facebookowym stowarzyszenia.

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również
o wynagrodzenie względem Stowarzyszenia Braniewski Instytut Rozwoju, z tytułu wykorzystywania
wizerunku mojej rodziny na potrzeby określone w oświadczeniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i członków mojej rodziny dla potrzeb
niezbędnych do realizacji konkursu,,Portret rodziny z Braniewem w tle” (zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Oświadczam, że jestem autorem dostarczonych zdjęć i nie naruszam praw autorskich oraz dóbr
osobistych innych osób. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, rozpowszechnianie
oraz prezentacje na wystawie pokonkursowej nadesłanych zdjęć.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu konkursu, który rozumiem i akceptuję.

……………………………………………………………..

miejscowość,data,podpis


