REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
#bracz - tak to widzę
I

Organizator

Biblioteka Raczyńskich
plac Wolności 19
61-739 Poznań
e-mail: sekretariat@bracz.edu.pl
telefon / fax: 61 852 98 68

II

Cele Konkursu
1. Zachęcanie do prezentowania własnej twórczości artystycznej.
2. Rozbudzanie zainteresowania historią i architekturą Biblioteki Raczyńskich.

III

Warunki uczestnictwa

Konkurs jest adresowany zarówno do amatorów, jak i profesjonalnych twórców.
IV

Zasady ogólne
1. Przedmiotem Konkursu są zdjęcia wykonane w historycznym gmachu Biblioteki Raczyńskich
przy pl. Wolności 19.
2. Zadaniem Uczestnika jest zrobienie maksimum 3 zdjęć, zamieszenia ich na swoim koncie w
serwisie Facebook lub/i Instagram z hasztagiem #bracz oraz przesłanie zgłoszenia i zdjęć w
formacie cyfrowym.
3. Przesłane prace nie będą zwracane.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
regulaminu.

V

Zgłoszenia
1. Nadesłane zgłoszenie powinno zawierać:
a)dane osobowe uczestnika (imię, nazwisko, tel. kontaktowy) oraz klauzulę "Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora I Konkursu Fotograficznego dla
Dzieci i Młodzieży w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z
późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na
Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji,
o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)”.
b) maksymalnie 3 zdjęcia w formacie JPG opisane w nazwie tytułem oraz imieniem
i nazwiskiem Uczestnika
2. Uczestnik zobowiązują się do podpisania umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych
w razie nagrodzenia zgłoszonych przez niego zdjęć.
3. Zgłoszenia należy dokonać do 5 września
2018 elektronicznie na adres:
zapisy@bracz.edu.pl
4. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na profilu
Biblioteki Raczyńskich
najpóźniej do 19 września 2018 roku.
5. Z momentem przesłania zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest jedynym
twórcą zdjęć, fotografie nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności
praw autorskich ani dóbr osobistych oraz, że wyłącznie Uczestnikowi przysługują związane
z nim autorskie prawa osobiste i majątkowe.

VIII

Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest prezentacja zdjęć Laureatów w przestrzeni Biblioteki Raczyńskich
podczas wystawy w październiku 2018 roku oraz zamieszczenie ich w serwisach
społecznościowych Biblioteki Raczyńskich. .
2. Organizator konkursu pokrywa koszty wydruku zdjęć.
3. Dla Laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe.

IX

Skład Jury Konkursu

Zdjęcia Uczestników oceni Jury wyłonione przez Organizatora.
XI

Postanowienia końcowe
1. Decyzje podjęte przez Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, w tym do jego odwołania.

