Regulamin konkursu fotograficznego
na najpiękniejszy uśmiech mieszkańców Miasta i Gminy Rawicz
„Uśmiech Rawicza”
I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu
Organizatorem)

(zwana dalej

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 września 2022 i trwa do dnia 30 września 2022 roku.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 października 2022 r. natomiast uroczyste wręczenie nagród
będzie miało miejsce 14 października 2022 r. podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
O wynikach konkursu poinformujemy na stronie http://www.rbp.rawicz.pl/ Biblioteki i profilu
facebookowym https://www.facebook.com/Rawicka-Biblioteka-Publiczna-213503582020707
4. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym
Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Konkurs nie jest loterią, grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009
o grach hazardowych.
II Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Miasta i Gminy
Rawicz (zwana dalej Uczestnikiem).

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą przedstawicieli ustawowych.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona może zostać najwyżej jedna
praca danego Uczestnika.
III Zasady Konkursu

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych fotografii ukazujących najpiękniejszy uśmiech
2.

mieszkańców Miasta i Gminy Rawicz.
Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej
ingerencji graficznej będą odrzucane.
Dopuszcza się:
* Konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
* Korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
Nie będą akceptowane prace:
* Z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
* Powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

IV Nadsyłanie prac

1. Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres e-mail: biblioteka@rawicz.eu z dopiskiem
w tytule „Uśmiech Rawicza” wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.
2. Prace konkursowe muszą spełniać następujące kryteria:
* format o minimalnej wielkości 1984 x 2835 px, rozdzielczość minimum 72 dpi, zapis w formacie JPG
* Ze strony http://www.rbp.rawicz.pl/ należy pobrać kartę zgłoszeniową, wypełnić i dołączyć do
zgłoszenia, również w formie załącznika.

V Jury

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. W skład Jury wejdą:
•
•
•
•
•

Elżbieta Dzikowska – podróżniczka, autorka książek i programów telewizyjnych, audycji radiowych,
artykułów publicystycznych oraz wystaw sztuki współczesnej
Paweł Szybaj – Zastępca Burmistrza Gminy Rawicz
Adrianna Kaczmarek – dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu
Anna Nowak – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
Julita Augustyniak – kierownik Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy raz kierownik Promocji
i Komunikacji Społecznej

3. Jury zakłada sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nie spełniających zasad Konkursu.
Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość
zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki,
cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
VI Nagrody

1. Organizator wśród prac nadesłanych do 30 września 2022 uhonoruje zdobywców I, II i III miejsca.
2.

Ponadto, zdobywca I miejsca otrzyma nagrodę specjalną ufundowaną przez Burmistrza Gminy
Rawicz.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 października 2022, natomiast uroczyste wręczenie nagród
będzie miało miejsce 14 października 2022 r. O wynikach konkursu poinformujemy na stronie
http://www.rbp.rawicz.pl/
i profilu facebookowym https://www.facebook.com/RawickaBiblioteka-Publiczna-213503582020707
VII Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że akceptuje niniejszy
Regulamin.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika wszelkich praw do zdjęć oraz
zgody osób widocznych na zdjęciu na publikację ich wizerunku. Przesłanie zgłoszenia oznacza
jednocześnie deklarację Uczestnika, że zgłoszone fotografie nie będą zagrażały ani naruszały praw
osób trzecich, w szczególności ich praw majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku
wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych
powyżej, Uczestnik zrekompensuje Organizatorowi, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, koszty
poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, pokrywając
wszelkie zobowiązania Organizatora, jakie powstaną z tego tytułu. W przypadku osób
niepełnoletnich, odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać
skierowane do Organizatora Konkursu, przyjmują na siebie opiekunowie Uczestnika.

3. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie
Danych Osobowych dn. 29.09.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.

4. Przesłanie zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie
nagrodzonych fotografii w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na stronach
internetowych Organizatora oraz ich profilów w serwisie Facebook a także na opublikowanie jego
imienia i nazwiska.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie http://www.rbp.rawicz.pl/
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu przed czasem z przyczyn od niego
niezależnych.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

9. Dane uczestników będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikom
Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu,
rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.
Zmianami).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo
ich poprawiania, a także usunięcia.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Rawicka Biblioteka Publiczna ul.
Targowa 1 w Rawiczu.
5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: imię
i nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji rozstrzygnięcia konkursu przez okres trwania
konkursu, a po tym czasie jedynie w zakresie prac nagrodzonych.
7. Inspektor ochrony danych Pan Robert Stańczyk, z którym można się skontaktować za pomocą
poczty elektronicznej: kontakt.itrs@gmail.com.

DANE ORGANIZATORA:
Rawicka Biblioteka Publiczna
ul. Targowa 1 63-900 Rawicz
tel. 65 545 20 04
e-mail: biblioteka@rawicz.eu

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Uczestnika Konkursu Fotograficznego „Uśmiech Rawicza”
na najpiękniejszy uśmiech mieszkańców Miasta i Gminy Rawicz
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………….
Wiek: ……………………………………………………………………………………………….
Zgłaszane zdjęcia (tytuł, data wykonania zdjęcia i nazwa miejscowości, gdzie zostało ono wykonane).
1………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych
z Konkursem oraz wykorzystaniem przekazanych materiałów zgodnie z pkt. 4 paragrafu VII
Regulaminu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.
2002.101.926 ze zm.).
Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu
wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz przekazaniem wykorzystanych materiałów
zgodnie z pkt. 4 paragrafu VII Regulaminu. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do
realizacji Porozumienia. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawienia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest
administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002.101.926
ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, ale nie podanie ich uniemożliwia udział w Konkursie.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się i zgadzam się z postanowieniami Regulaminu Konkursu
Fotograficznego na najpiękniejszy uśmiech mieszkańców Miasta i Gminy Rawicz
…………………………………………………………………………………………………
Data, miejscowość i podpis uczestnika
…………………………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko Uczestnika / Imię i Nazwisko Opiekuna Prawnego Uczestnika (Dotyczy Uczestników,
którzy w dniu rozpoczęcia Konkursu, tj. 5 września , nie ukończyli 18 lat.)
…………………………………………………………………………………………………
Data, miejscowość i podpis opiekuna prawnego uczestnika

