REGULAMIN ZIMOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„BEŁCHATÓW NA PLUS”

I. ORGANIZATOR KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt. „Bełchatów na plus”, zwanego dalej
„Konkursem”, jest: Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne 97-400 Bełchatów Oś.
Dolnośląskie 204 B oraz Porozumienie Lokalnych Ugrupowań Społecznych PLUS zwany dalej
„Organizatorem”.
1.2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu.
1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Miasta Bełchatów.
1.4. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym
Regulaminie.
II. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs trwa od dnia 1 lipca 2014 r. do 15.09.2014 r. – zwany dalej czasem trwania Konkursu.
III. TEMAT KONKURSU
3.1. Tematem Konkursu są fotografie przedstawiające zmiany zachodzące w Mieście Bełchatów.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoby,
które ukończyły lat 16 za pisemną zgodą rodziców – zwani dalej „Uczestnicy”
V. ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
5.1. Zgłoszeniem jest rejestracja i przesłanie zdjęć dotyczących tematu Konkursu.
5.2. W przypadku, gdy Uczestnik zostanie Zwycięzcą Konkursu, zobowiązany jest do podania
dodatkowych danych i spełnienia wymogów formalnych wymaganych przez Organizatora.
5.3. Dostarczenie Zgłoszenia powinno nastąpić w Czasie Trwania Konkursu, a decydować będzie data
dostarczaniu zgłoszenia.
5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet,
treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich
konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców
dostępu do sieci Internet.
VI. WYMOGI FORMALNE ZGŁASZANYCH FOTOGRAFII ZAMIESZCZANYCH W
ZGŁOSZENIU
6.1. Fotografie mogą być zgłaszane do konkursu wyłącznie za pośrednictwem portalu btf24@wp.pl.
6.2. Każdy uczestnik w swoim zgłoszeniu konkursowym może nadesłać maksymalnie 5 fotografii
pojedynczych lub jako zestaw (liczący max 3 zdjęcia razem 15 szt.).
6.3. Zgłaszane fotografie: każde zdjęcie nie może przekroczyć rozmiaru 1 MB i musi być zapisane
w formacie JPG dla potrzeb wystawowych będzie konieczność dostarczenia zdjęcia w max
rozdzielczości.
6.4. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem,
ze będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie,
kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania
lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.
6.5. Zdjęcia nie spełniające wymogów formalnych nie wezmą udziału w Konkursie.
VII. PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WYŁONIENIE NAGRODZONYCH ZDJĘĆ ORAZ
ZWYCIĘZCY KONKURSU
7.1. Jury konkursu wybierze 3 najlepsze zdjęcia.
7.2. Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowana na portalu btf.net.pl.
7.3. Lista nagród wyszczególniona jest w opisie konkursu.
7.4. Jury Konkursu może przyznać nagrody dodatkowe lub podzielić według własnego uznania nie
zmieniając sumy ogólne przeznaczonej na nagrody.
VIII. TERMIN ORAZ SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW
8.1. Lista fotografii zostanie przekazana pod obrady Jury po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu.
8.2. Nagrodzony Uczestnik zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej w 7 dni od daty jego

rozstrzygnięcia.
8.3. Obrady Jury i wyłonienie Zwycięzcy Konkursu odbędą się pomiędzy 15 a 30 września 2014 roku.
8.4. Sprawozdanie z obrad Jury z listą zwycięzców zostanie opublikowana na btf.net.pl do
15 października 2014 roku.
8.5. Zwycięzca oraz nagrodzeni zostaną poinformowani o wygranych droga mailową lub telefoniczną.
IX. DOSTARCZENIE NAGRÓD
9.1. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom na uroczystym podsumowaniu lub wysłane pocztą.
9.2. Za datę przekazania nagrody uznaje się dzień jej wysłania przez Organizatora.
9.3. Odmowa przyjęcia nagrody lub niedostarczenie jej z winy Uczestnika wskutek podania
nieprawidłowych danych lub braku ich aktualizacji, oznacza utratę prawa do nagrody.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie. Aktualny regulamin dostępny jest w siedzibie
Organizatora, oraz na Stronie Konkursowej.
10.2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
10.3. Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie wraz z fotografią na Stronę Konkursową
oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych
fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich
opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
10.4. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia Uczestnik przyjmuje na siebie pełną
odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich
Uczestnik, po zawiadomieniu go przez Organizatora, nie uchyli się od niezwłocznego
przystąpienia do wyjaśnienie sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na
własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich
zasądzenia od Organizatora, regresowo zwróci całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie
związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a
także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób
trzecich.
10.5. Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie oświadcza, że wyraża zgodę na
wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych fotografii oraz opublikowanie jego
imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych
z Konkursem, na Stronie Konkursowej, a także na ich wykorzystywanie w celach
promocyjnych i marketingowych przez Organizatora, w tym w szczególności na
utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek
nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie
fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach
komputerowych oraz Internecie.
10.6. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane przez Organizatora
w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach marketingowych.
Uczestnicy Konkursu mogą otrzymywać informacje handlowe również środkami komunikacji
elektronicznej przez wyżej wymieniony podmiot na podane adresy elektroniczne. Dane będą
chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz.883).
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest
administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
(DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.
10.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10.8. Przesyłając Zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej www.btf.net.pl
Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym
Regulamin

