Regulamin Konkursu Fotograficznego "Malbork pięknieje z UE"
§ 1 Przepisy ogólne
1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego pt.: „Malbork pięknieje z UE” zwanego dalej
Konkursem są Miasto Malbork Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork oraz Malborskie Centrum
Kultury i Edukacji Al. Armii Krajowej 68, 82-200 Malbork.
2. Celem Konkursu jest propagowanie fotografii jako dziedziny sztuki oraz promocja inwestycji
i działań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
3. Zdjęcia muszą prezentować obiekty, miejsca, przestrzeń zlokalizowane na terenie Miasta
Malbork, które powstały lub zostały zmodernizowane dzięki funduszom pozyskanym ze środków
Unii Europejskiej (przykładowa lista obiektów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży będących uczniami szkół podstawowych
i średnich powiatu malborskiego.
5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na profilu FB Malborskiego
Centrum Kultury i Edukacji oraz Miasta Malbork.
6. Wszelkie pytania należy kierować na adres: fotomalborkue@gmail.com
7. Konkurs rozpoczyna się 11.05.2019 roku i trwa do 31.05.2019 roku.
8. Weryfikacja prac i ich ocena nastąpi do dnia 06.06.2019 roku.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi na profilu FB Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji oraz
Miasta Malbork w dniu 07.06.2019 roku.
10. Konkurs rozgrywany jest w dwóch głównych kategoriach: szkoły podstawowe oraz średnie.
11. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.

§ 2 Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii.
2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących
z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
3. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na
adres:fotomalborkue@gmail.com
4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż
2400 pixeli.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej
jakości technicznej.
6. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że jest autorem zdjęcia, a także
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na
Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych
osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w
warunków.
8. Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak
również z niego wyłączonych.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik zobowiązany jest do przesłania pracy/prac na adres
mailowy fotomalborkue@gmail.com oraz do podania niezbędnych danych: tytuł zdjęcia/zdjęć,
imię, nazwisko, a także do dostarczenia wypełnionego zgłoszenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do
regulaminu do biura rezerwacji CKiE Szkoła Łacińska (Skansen Rzemiosł, poziom -1, w godzinach
pracy kasy biura rezerwacji). Wzór zgłoszenia jest do pobrania na stronach Organizatorów:
www.kultura.malbork.pl w zakładce "aktualności" oraz www.urzad.malbork.pl. Zgłoszenie
jednocześnie zawiera zgodę rodzica na udział osoby niepełnoletniej w Konkursie. Organizatorzy
dopuszczają wysłanie podpisanego zgłoszenia w formie skanu wraz z pracami konkursowymi na
adres fotomalborkue@gmail.com, przy czym oryginał należy dostarczyć przed rozstrzygnięciem
konkursu.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego imię oraz nazwisko
zostało wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
3. Zgłoszenia przyjmowane będą od 13.05.2019 do 31.05.2019 roku – decydować będzie data
przesłania zdjęć.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika
przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub
adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

§ 4 Jury i sposób oceny
1. Organizatorzy powołują Jury Konkursu (zwane dalej Jury) w składzie:
- Marek Charzewski (Burmistrz Miasta Malborka),
- Bartosz Jeromin (fotograf, instruktor w CkiE Szkoła Łacińska),
- Monika Sasin (Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miasta
Malborka).
2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu we wszystkich kategoriach,
biorąc po uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii.

§ 5 Nagrody
1. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zdjęcia zostaną najwyżej ocenione przez Jury
Konkursu.
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku
niewielkiej, a dokładnie mniejszej niż 10 ilości zgłoszonych prac lub w sytuacji
niezakwalifikowania przez Jury do oceny ilości prac większej niż 5.
3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji
o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora
oraz w prasie, mediach i Internecie.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na profilu FB Malborskiego Centrum Kultury
i Edukacji oraz Miasta Malbork w dniu 07.06.2019 roku.
5. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za miejsca I-III w kategoriach: "szkoły
podstawowe", "szkoły średnie" oraz za wyróżnienia.
9. Dodatkowo Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania nagrody specjalnej.

§ 6 Wykorzystywanie prac
Uczestnik Konkursu przez wysłanie zgłoszenia oświadcza, iż:
1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz
wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie.
2. Zgadza się na opublikowanie zdjęć, a także na nieodpłatne wykorzystywanie prac w celu
promocji działalności Organizatorów w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.

Załącznik nr 1
KONKURS FOTOGRAFICZNY "MALBORK PIĘKNIEJE Z UE"
KARTA UCZESTNIKA
Imię: .........................................................................................................................................
Nazwisko: ................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................
Wiek: ........................................................................................................................................
Szkoła: .....................................................................................................................................
Adres mailowy: ........................................................................................................................
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów
(Malborskie Centrum Kultury i Edukacji oraz Miasto Malbork) w celu przeprowadzenia Konkursu.
......................................
podpis uczestnika
W przypadku osoby niepełnoletniej
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na uczestnictwo......................................................................
w konkursie fotograficznym "MALBORK PIĘKNIEJE Z UE" i jednocześnie oświadczam, iż
zapoznałem/em się i akceptuję jego regulamin.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów
(Malborskie Centrum Kultury i Edukacji oraz Miasto Malbork) w celu przeprowadzenia Konkursu.

…… ......................................
podpis rodzica/opiekuna

