REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„FOTO SEZON LUBLIN 2017”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego
„FOTO SEZON LUBLIN 2017”, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin oraz
Lubelska Szkoła Fotografii, zwani dalej „Organizatorami”.
3. Konkurs jest elementem towarzyszącym VI edycji Sezonu Lublin.
§2
Cel i tematyka konkursu
1. Motywem przewodnim Konkursu Fotograficznego „FOTO SEZON LUBLIN 2017” jest
wielki Jubileusz 700 lecia nadania praw miejskich Lublinowi oraz przedstawienie
dziedzictwa i wielowymiarowej atrakcyjności naszego miasta w nawiązaniu do
koncepcji marketingowej Lublin. Miasto Inspiracji.
2. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które w sposób nietuzinkowy, inspirujący i
profesjonalny przedstawią Lublin zgodnie z ideą:
Lublin jest miastem, w którym świadomość bogactwa przeszłości powinna
inspirować przyszłość. Przyszłość kulturalną, akademicką i biznesową.
3. Podstawowe kryteria oceny prac konkursowych to:
a) Zgodność z ideą konkursową.
b) Pomysł i idea - oryginalność koncepcji zdjęcia oraz jasność przekazu
c) Techniczna realizacja pomysłu - jakość fotografii oraz estetyka wykonania.
d) Poziom artystyczny - wartość artystyczna fotografii.
§3
Przepisy dotyczące prac
1. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 5 fotografii które muszą zawierać w
nazwie: nazwisko oraz numer zdjęcia w zestawie (przykład: Kowalski_1.jpg,
Kowalski_2.jpg, Kowalski_3.jpg, itd.), zaś tytuły nadane poszczególnym zdjęciom
należy wskazać w formularzu zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest
do pobrania na stronie internetowej www.sezon.lublin.eu .
2. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
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dostarczeniem prac konkursowych.
Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty),
znaki wodne będą dyskwalifikowane.
Korekta cyfrowa zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach
odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej (redukcja koloru,
rozjaśnianie, kontrastowanie). Wszelkie inne zmiany, w tym fotomontaż, są
niedopuszczalne.
Minimalny wymiar krótszego boku zdjęć zgłaszanych do konkursu wynosi 2000px.
Fotografie prosimy przesłać w formacie JPG lub PDF.
W konkursie mogą brać udział jedynie te zdjęcia, które nie zostały nigdzie
publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełnia
wymagań technicznych Regulaminu lub narusza prawo – w szczególności dotyczy to
treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
§4
Zgłoszenie do udziału w konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która fotografuje, bez
ograniczeń wiekowych zarówno amator, jak i profesjonalista.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
4. Pracę konkursową można przekazać tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej –
przesyłając prace konkursowe wraz z zeskanowanym, wypełnionym i podpisanym
formularzem zgłoszeniowym na adres mailowy: sezon@lublin.eu (tytuł maila: FOTO
SEZON 2017 - imię i nazwisko uczestnika).
5. Zgłoszenia będą przyjmowane od 28.04.2017 do 10.05.2017 r.
§5
Komisja konkursowa i rozstrzygnięcie konkursu
1. W celu przeprowadzenia konkursu powołana zostanie Komisja konkursowa z
ramienia Organizatorów, której zadaniem będzie wybranie 3 zwycięskich prac
konkursowych .
2. Zadaniem Komisji konkursowej jest:
a) rzetelna, sumienna i obiektywna ocena nadesłanych prac,
b) wybór laureatów Konkursu.
3. W momencie gdy zachodzi okoliczność mogąca podważyć bezstronność ich oceny,
członkowie Komisji konkursowej mają obowiązek wstrzymania się od oceny danej
pracy konkursowej.
4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących
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tematu i celu Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu.
Komisja konkursowa może zrezygnować z przyznania którejkolwiek z nagród, bądź
przyznać dwie nagrody tego samego stopnia.
Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
Organizator będzie kontaktować się z laureatami konkursu drogą mailową lub
telefoniczne.
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi przed 20.05.2017 r.
Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone na stronie internetowej
www.sezon.lublin.eu
§6
Ochrona danych osobowych

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestników przez Organizatorów w celu przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia Konkursu oraz identyfikacji uczestników i laureatów konkursu,
wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni lub wyróżnieni, nie będą
upublicznione.
3. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
§7
Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia prac konkursowych, oświadcza,
że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa
majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób
sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec
Organizatorów za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw
wymienionych powyżej.
2. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatorów do nieodpłatnego, wielokrotnego,
nieograniczonego czasowo ani terytorialnie korzystania z nadesłanych prac w
działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatorów oraz partnerów
projektu, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także
utrwalenie części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w
formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
b) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie,
nagrywanie na
urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników
obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także
innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
c) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po

utrwaleniu na nośnikach obrazu;
d) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy i public
relations,
e) inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich
utrwaleń;
3. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatorów jego imieniem i
nazwiskiem
w celach informacyjnych.
4. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć,
w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie
internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć w związku z
promocją wydarzenia Sezon Lublin.
5. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na
zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatorów
wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za
rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego
udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub,
odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą
domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy
wykonawcy.
6. W przypadku wystąpienia wobec Organizatorów przez osoby trzecie z roszczeniami
z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z
korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania
związane z roszczeniami takich osób.
7. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac
konkursowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatorów z chwilą
ich zgłoszenia do Konkursu.
§9
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie zasady
Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć,
wykonanych w związku z realizacją Konkursu w materiałach promocyjnoinformacyjnych
3. Organizatorów, w szczególności: w materiałach prasowych, stronach internetowych,
mediach, plakatach itp.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a
także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady
oraz warunki prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy

wyłącznie do Organizatorów. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem decyzję
podejmują Organizatorzy.
6. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.
7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej
www.sezon.lublin.eu.

