Konkurs Fotograficzny
Zima w obiektywie „Zimowe selfie”
ORGANIZATORZY: DOM KULTURY POMNIK CZYNU BOJOWEGO
KLEEBERCZYKÓW W WOLI GUŁOWSKIEJ
Regulamin konkursu:
1.Organizatorem konkursu jest Dom Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w
Woli Gułowskiej z siedzibą w Woli Gułowskiej 68, 21-481 Wola Gułowska (zwana dalej
„Organizatorem”).
2. Konkurs prowadzony jest w Internecie na portalu społecznościowym facebook Domu
Kultury w Woli Gułowskiej
3. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi będą przez niego
przetwarzane wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem
zwycięzców i przyznaniem nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak
dostępu do nich uniemożliwi przesłanie Zwycięzcy nagrody.
Cele:
Głównym celem konkursu jest ukazanie uroku polskiej zimy, a także popularyzowanie
fotografii jako sposobu na ukazanie piękna otaczającej nas przyrody.
1. Uczestnicy: brak ograniczenia wiekowego
2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) Udział w konkursie polega na zamieszczeniu zdjęcia przedstawiające siebie na tle
zimowego krajobrazu w komentarzu na portalu społecznościowym facebook Domu Kultury
pod postem konkursowym.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania prac konkursowych zawierających treści
obraźliwe, niezwiązane z tematyką konkursu, obsceniczne, przekręcone, złej jakości i
reklamowe.
c) Udział w Konkursie jest jednoznaczne z przeniesieniem przez Uczestnika na Organizatora
majątkowych praw autorskich do nadesłanego zdjęcia oraz prawa do rozporządzania i
korzystania ze zdjęcia w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych (bez
konieczności zapłaty Uczestnikowi wynagrodzenia).
d) Przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz pokrewnych praw do zdjęcia Uczestnik
dokonuje na Organizatora na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie
techniką drukarską, fotograficzną lub kserograficzną, wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamięci komputera, publikowanie w prasie lub w wydawnictwie
książkowym oraz w Internecie, dokonywanie przedruków w całości albo w części,
udostępnianie do przeglądów, wystaw i katalogów oraz dokonywanie reprodukcji
mechanicznej.
e) Konkurs trwa do 31 stycznia 2020r.

f) Wyniki konkursu będą widoczne w serwisie
www.facebook.com/DomKulturywWoliGulowskiej oraz na stronie internetowej Organizatora
3. Ocena prac: Komisja konkursowa w szczególności będzie zwracać uwagę na:
Walory merytoryczne (zgodność z celami konkursu, wartości poznawcze) oraz walory
artystyczne - ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalność, kreatywność.

4. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Dom
Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej z siedzibą w Wola
Gułowska 68, 21-481 Wola Gułowska.. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie
na zasadach przewidzianych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych
osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie

