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Regulamin Konkursu Fotograficznego "Lewi ska zima"
Przedmiotem fotografii powinny by w szczególno ci wydarzenia i krajobrazy
pokazuj ce uroki lewi skiej zimy.
§1
Organizatorem konkursu jest Gmina Lewin Brzeski.
www.lewin-brzeski.pl
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
tel. 77 424 66 66
§2
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografuj cych.
§3
Ka dy z autorów mo e nadesła do 5 fotografii.
Technika wykonania prac jest dowolna.

§4

§5
Prace nale y nadsyła jedynie poczta elektroniczn przez Internet.
§6
Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie
przekraczaj cych 1MB nale y nadsyła na adres promocja@lewin-brzeski.pl w
formie zał czników do listu elektronicznego.
§7
Fotografie, na których b d si znajdowa jekiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) b d
dyskwalifikowane.
§8
W tre ci maila /listu elektronicznego nale y poda : tytuł pracy, imi i nazwisko, adres
autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdj cia, nazw fotografowanego obiektu,
miejsce dokonania zdj cia, oraz o wiadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdj
oraz zgod na przetwarzanie danych osobowych, (wzór zgody stanowi zał cznik do
niniejszego regulaminu).
§9
Przesłane pliki nie b d zwracane. Z chwil nadesłania fotografie przechodz
własno
organizatorów, którzy przejmuj
autorskie prawa maj tkowe
nadesłanych prac.
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§ 10
Zdj cia nale y nadsyła od 19.01 do 29.02. 2008 r. Rozstrzygni cie konkursu
nast pi w terminie do 15.03.2008 r.
Oceny zdj

§ 11
dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury s ostateczne.

§ 12
Wszyscy laureaci zostan powiadomieni o werdykcie jury.
§ 13
Wszystkie przesłane zdj cia b d opublikowane na stronie www.lewin-brzeski.pl.
§ 14
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
nieodpłatnego wykorzystywania prac w nast puj cych polach eksploatacji: druku w
dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, u ywania ich w Internecie oraz w
innych formach utrwale , nadaj cych si do rozpowszechniania w ramach działa
promocyjnych podejmowanych przez Gmin Lewin Brzeski.
§ 15
Organizatorzy przewiduj 1 nagrod główn - statyw oraz ramk na zdj cie i album
fotograficzny. Organizatorzy mog podj
decyzj o przyznaniu dodatkowego
wyró nienia w formie nagrody rzeczowej.
Nagrody rzeczowe nie podlegaj zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent
pieni ny.
§ 16
Nagrody przesłane zostan laureatom na koszt organizatorów w okresie 10 dni od
daty ogłoszenia wyników konkursu.
§ 17
Nadesłanie prac oznacza akceptacj warunków konkursu i regulaminu, którego
ostateczna interpretacja nale y do jury konkursu. adne odwołania nie zostan
uwzgl dnione.
§ 18
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
§ 19
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyra eniem przez osoby uczestnicz ce
zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby
konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych
osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby
uczestnicz ce w konkursie potwierdzaj swoj zgod na powy sze w formie
przesłania do organizatora o wiadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

