REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „BAŚNIOWY OGRÓD ŚWIATEŁ”
PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „BAŚNIOWY OGRÓD ŚWIATEŁ” zwanego dalej
„Konkursem” jest Fundacja Kultury Pozytywka, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Cele Konkursu: a) promowanie wydarzenia kulturalnego o walorach artystycznych b)
rozbudzanie wśród mieszkańców miasta zainteresowania fotografią, c) promocja miasta
Bydgoszcz.
3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wyłącznie na terenie Parku im. Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy.
4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na na stronie fanpage’u Fundacji
Kultury Pozytywka na Facebooku oraz Instagramie.
5. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczestnicy wydarzenia 'BAŚNIOWY OGRÓD ŚWIATEŁ'.
PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie wykonane na terenie Parku im. Jana
Kochanowskiego w Bydgoszczy podczas trwania wydarzenia 'BAŚNIOWY OGRÓD ŚWIATEŁ' (2224/10.2021 w godzinach 19:00-22:00). Fotografia powinna w jak najbardziej kreatywny sposób
uchwycić niezwykły baśniowy klimat wydarzenia.
3. Terminarz:
• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 22– 26.10.2021 r.
• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 27.10.2021 r.
•ogłoszenie wyników konkursu w mediach społecznościowych: 27.10.2021 • .

4. Fotografie należy opublikować na swoim profilu na Facebooku / Instagramie w formie posta
publicznego. W poście muszą znaleźć się hashtagi: #basniowyogrodswiatel oraz #bydgoszcz
6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów
zdjęcia pochodzących z różnych plików.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających
wymienionych wyżej wymogów.

8. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię konkursową, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej
licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
4. Skład Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej fundacji po zakończeniu terminu
przesyłania fotografii konkursowych.

NAGRODY

1. Dla autora najbardziej kreatywnego zdjęcia przewidziana jest nagroda:
VOUCHER NA WIRTUALNĄ ZABAWĘ: Wirtualna rzeczywistość – dla grupy 4
osób, do wykorzystania w VR World, ul. Długa 49 w Bydgoszczy
2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów (lub
nazw, pod którymi funkcjonują ich profile) konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach
reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą wiadomości
prywatnej w portalu Facebook, przy użyciu aplikacji Messenger
5. Nagroda nie odebrana do 03.11.2021 r. przechodzi w ręce nowego zwycięzcy wyłonionego przez
Jury.

KOMISJA

1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić
będą przedstawiciele Organizatora.

2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających
z niniejszego Regulaminu.
3. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.pozytywkafundacja.pl
2. Uczestnik Konkursu przez udział w konkursie oświadcza, iż:
a) jest autorem załączonych fotografii,
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to
jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i
roszczeniami osób trzecich;
c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.pozytywkafundacja.pl oraz w mediach
społecznościowych Fundacji Kultury Pozytywka w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie
prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do
nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest
administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą
przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania

reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 22 października 2021 roku.
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

