Regulamin Konkursu fotograficznego pn. „Kalendarz - Elbląg 2013”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu fotograficznego pn. „Kalendarz - Elbląg 2013” (zwanego w dalszej
części niniejszego Regulaminu "Konkursem") jest Prezydent Elbląga Grzegorz Nowaczyk.
2. Konkurs ma na celu wybranie najpiękniejszych, emanujących siłą przekazu zdjęć Elbląga i ludzi
tu żyjących w celu zamieszczenia ich w kalendarzu miejskim na 2013 r.
3. Konkurs trwa od 02.07.2012 r. do 01.10.2012 r. do godz. 12.00
4. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego
uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora, a także
na stronie internetowej pod adresem www.elblag.eu .
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
§ 2. Zasady Konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Osoby fizyczne, które nie uzyskały pełnoletności do dnia poprzedzającego rozpoczęcie
Konkursu mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli
ustawowych (opiekunów lub kuratorów).
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby współpracujące
z Organizatorem lub świadczące usługi na rzecz Organizatora w związku z realizacją niniejszego
Konkursu, bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie,
dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora.
4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć, o wymaganych parametrach:
1) rozdzielczość: min 300 dpi;
2) format: JPG (bez kompresji) lub TIF.
5. Zdjęcia zapisane na płycie CD (podpisanej imieniem i nazwiskiem) wraz z wypełnionym
i podpisanym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu należy
dostarczyć w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: Konkurs fotograficzny pn. „Kalendarz Elbląg 2013” bezpośrednio bądź listownie do siedziby Organizatora ( Urząd Miejski w Elblągu ul.
Łączności 1, 82-300 Elbląg, pok.100) do 01.10.2012 r. do godz. 12.00 (w przypadku przesyłki
decyduje data wpływu pracy konkursowej do Organizatora a nie data stempla pocztowego – nadania
przesyłki).
Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez siebie
danych.
6. Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa
majątkowe do zgłoszonych przez niego do Konkursu prac oraz że nie naruszają one w żaden sposób
praw bądź dóbr osób trzecich.
7. Na Konkurs nie można zgłaszać prac publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.
8. Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na
bezpłatne wykorzystanie tych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, we
wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio, video, druki oraz
Internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz
z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a w szczególności do
wykorzystania zdjęcia w „Kalendarzu - Elbląg 2013”.

9. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane. Uczestnik Konkursu zgłaszający prace poprzez fakt
przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na to, iż z dniem przekazania organizatorowi zdjęć przenosi
nieodpłatnie na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji,
w tym do wydawania i rozpowszechniania prac bez konieczności zapłaty dodatkowego
wynagrodzenia.
10. Koszt przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu.
11. Rozstrzygnięcia Konkursu, w tym wyboru laureata Konkursu i przyznania nagrody dokona
Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora w terminie do 10.10.2012 r.
z zastrzeżeniem § 3 ust. 1. Komisja dokona oceny wszystkich zdjęć nadesłanych i przyjętych do
Konkursu pod kątem jakości, oryginalności, wyjątkowości i aktualności.
12. Zwycięzca Konkursu – autor najlepszego zdjęcia otrzyma tytuł Laureata Konkursu
fotograficznego pn. „Kalendarz Elbląg - 2013” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 złotych
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Najlepsze zdjęcie wraz z podpisem autora zostanie okładką
i jedną ze stron „Kalendarza Elbląg - 2013”.
13. Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień dla Uczestników. Autorzy zdjęć
wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe w postaci gadżetów, a wyróżnione zdjęcia zostaną
opublikowane w kalendarzu elbląskim na 2013 r.
14. Fundatorem nagród jest Organizator.
15. Nagroda pieniężna zostanie przekazana Laureatowi przelewem na konto bankowe wskazane
przez Laureata w formie pisemnej.
16. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach w ciągu 3 dni roboczych od dnia
rozstrzygnięcia Konkursu, drogą telefoniczną na numer podany w zgłoszeniu konkursowym lub drogą
elektroniczną na adres mailowy podany w zgłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie www.elblag.eu .
§ 3. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, nie rozstrzygania Konkursu,
dokonywania zmian w harmonogramie Konkursu oraz Regulaminie w dowolnym czasie i bez podania
przyczyny.
2. Niniejszy Regulamin
internetowej www.elblag.eu .
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3. Wszelkie informacje n/t niniejszego Konkursu można uzyskać w Departamencie Komunikacji
Społecznej Urzędu Miejskiego w Elblągu, tel. + 48 55 239 31 70.

