REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„FESTYN

BABICKI 2010 – OKIEM OBIEKTYWU”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Tematem konkursu jest wykonanie fotografii ukazujących klimat gminnych imprez
„Wielkiego Festynu Babickiego 2010” organizowanego w Zielonkach w dniu 15 sierpnia 2010r.
oraz zawodów konnych organizowanych w dniu 14 sierpnia 2010 r., w gminie Stare Babice.
2. Prace konkursowe wykorzystywane będą jako element promujący gminę.
3. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Stare Babice.
§ 2. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Gminy Stare Babice
członkowie jury.
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§ 3. Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. KaŜda osoba biorąca udział w konkursie moŜe nadesłać do 5 fotografii.
3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
4. Prace naleŜy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną przez Internet.
5. Prace w formacie JPG w plikach nie przekraczających 500 KB naleŜy przesłać na adres e-mail:
festyn2010@stare-babice.pl w formie załączników do listu elektronicznego.
6. W treści maila/listu elektronicznego naleŜy podać imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy,
komentarz do zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć.
7. Zdjęcia naleŜy nadsyłać w terminie od 15 do 29 sierpnia 2010 r.
8. Wszystkie przesłane zdjęcia będą opatrzone numerem porządkowym według kolejności zgłoszenia
i prezentowane anonimowo na stronie internetowej Organizatora konkursu do czasu jego
rozstrzygnięcia. Adres strony: www.foto-starebabice.pl
9. Z pośród przesłanych prac zostanie wybranych 20 najciekawszych przez Jury oraz jedna przez
internetową publiczność.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 października 2010 r.
11. Organizator przewiduje przyznać nagrody i wyróŜnienia:
a) trzy nagrody oraz wyróŜnienia najciekawszych zdjęć wyłonionych przez Jury,
b) jedną nagrodę publiczności wyłonioną w drodze głosowania internetowego
12. Przyznane nagrody i wyróŜnienia są ufundowane przez Wójta Gminy Stare Babice.
13. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
14. Zdjęcia prac nagrodzonych i wyróŜnionych zostaną opublikowane imiennie. WyróŜnione osoby
zostaną powiadomione pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
§ 5. Jury
1. Jury powołuje Organizator konkursu.
2. Zadaniem jury jest wyłonienie 20 najciekawszych prac fotograficznych z gminnego festynu
„Wielki Festyn Babicki 2010” oraz z zawodów jeździeckich .
3. Skład osobowy Jury zostanie podany na stronie Organizatora: www.stare-babice.waw.pl
4. Jury zastrzega sobie prawo odrzucenia prac obarczonych błędami jakościowymi (ciemne, nieostre)
i takie które naruszają zasady dobrego wychowania.
5. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróŜnienia jest ostateczna i nie przysługuje
od niej prawo odwołania.
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§ 6. Nagrody i wyróŜnienia
1. Za najciekawsze prace wyłonione przez Jury i publiczność internetową zostaną przyznane nagrody
i wyróŜnienia ufundowane przez Wójta Gminy Stare Babice.
2. Nagrodami w konkursie są:
I nagroda główna – statyw do aparatu fotograficznego
II nagroda - elektroniczna ramka do zdjęć
III nagroda - pamięć USB (PenDrive )
3. WyróŜnienia dla wybranych prac - zestawy promocyjne gminy Stare Babice.
4. Nagrody i wyróŜnienia określone w punkcie 2 i 3 przyznaje Jury.
5. Poza nagrodami przyznanymi przez jury przewidziana jest nagroda publiczności.
6. Nagrodą publiczności będzie - statyw do aparatu fotograficznego.
7. Nagroda publiczności zostanie wyłoniona przez publiczność internetową spośród wszystkich
zamieszczonych prac w witrynie „konkurs fotograficzny” na stronie internetowej Organizatora.
8. KaŜdy internauta, z wyjątkiem autora zdjęcia, moŜe brać udział w głosowaniu i wybrać
najciekawsze zdjęcie poprzez przesłanie na skrzynkę elektroniczną Organizatora maksymalnie trzy
numery wybranych przez siebie zdjęć. Adres e-mail: festyn2010@stare-babice.pl .
9. Przyznane nagrody i wyróŜnienia autorom najciekawszych fotografii wręczy Wójt Gminy.
Informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród zamieszczone będą na stronie internetowej
Organizatora. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni droga elektroniczną.
10. Organizator zastrzega sobie moŜliwość nie przyznania nagrody głównej lub nie przyznania
Ŝadnych wyróŜnień w związku z niskim poziomem prac.
§ 7. Prawa autorskie
1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez
wypłacenia honorariów autorskich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii
konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych Organizatora
oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych gminę Stare Babice.
4. Prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane do promocji gminy, pozostają
własnością ich autorów. Z tego tytułu Organizator nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności prawnej a
w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na
naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną
odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłuŜenia Konkursu
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezaleŜnych.
2. Organizatorowi przysługuje prawo uniewaŜnienia konkursu bez podania przyczyny
oraz do nie wyłaniania zwycięzcy.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
4. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści
niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnicy konkursu nie mogą głosować w na prace wykonane przez siebie
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyraŜeniem przez osoby uczestniczące w nim zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu /ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
7. Dodatkowych informacji o konkursie udziela sekretarz konkursu tel. kom. 509 860163, zapytania
moŜna równieŜ przesyłać na adres e-mail: festyn2010@stare-babice.pl

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek
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