Regulamin Konkursu Fotograficznego pt.: „Wokół symboli węgierskich”

§ 1 Przepisy ogólne
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt.: „Wokół symboli węgierskich”

zwanego dalej Konkursem, jest TANDEM Agencja Marketingowa Sp. z o.o.,
Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz, w porozumieniu z Honorowym Konsulatem
Węgier w Bydgoszczy.
2. Konkurs jest elementem towarzyszącym Festiwalu Kultury Węgierskiej.
3. Celem Konkursu jest przedstawienie miejsc i obiektów związanych z kulturą

Węgierską.
4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży będących uczniami szkół

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W Konkursie może brać
udział każdy, kto zajmuje się fotografią, ale nie jest ona dla autora zdjęć
sposobem zarobkowania.
5. Zgłoszenia prac konkursowych należy wysłać na e-mail: konkurs@tandem.pl
6. Wszelkie pytania należy kierować: mailowo na adres: konkurs@tandem.pl

lub telefonicznie pod numerem: 797599316
7. Konkurs rozpoczyna się 27.04.2018r. i trwa do 01.06.2018r.
8. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych

w niniejszym regulaminie.
§ 2 Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik musi odnaleźć i sfotografować min. 3 symbole węgierskie

w Bydgoszczy.
2. Każde ze zgłoszonych zdjęć musi posiadać: tytuł i opis zdjęcia. W opisie

zdjęcia musi znajdować się opis fotografowanego obiektu i jego
lokalizacja (nazwa ulicy).
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3. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej
kompozycji zdjęcia.
4. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs drogą elektroniczną poprzez e-mail:

konkurs@tandem.pl
5. Zdjęcia muszą mogą być zapisane w formacje JPG, JPEG, PNG, RAW. Zdjęcia

nie powinny mieć rozdzielczości mniejszej niż 1920x1080 pixeli.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac

o niskiej jakości technicznej.
7. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu

wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane
na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym
w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych
norm obyczajowych.
8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie

wcześniej opublikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
9. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

zdyskwalifikowania

prac

niespełniających w/w warunków.
10. Organizator

nie

zwraca

prac

biorących

udział

w

Konkursie,

prac

zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.
§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik zobowiązany jest wysłać wykonane

fotografie na adres konkurs@tandem.pl z adresu mailowego, który będzie
adresem kontaktowym i umożliwi Organizatorowi kontakt z uczestnikiem
w sprawach związanych z realizacją Konkursu, a w treści maila podać swoje
imię,

nazwisko,

nr

telefonu

kontaktowego,

datę

urodzenia.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest załączenie skanu (lub
zdjęcia) pisemnej zgody opiekuna na udział w konkursie oraz podanie

TANDEM Agencja Marketingowa Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
NIP 5542929226, kom. 797599316, sekretariat@tandem.pl, www.tandem.pl

następujących informacji: imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu kontaktowego
do opiekuna.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego dane

zostały umieszczane na listach zwycięzców i/lub zostały wykorzystane w inny
sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
3. W konkursie można wziąć udział tylko raz. Świadome wielokrotne zgłaszanie

przez tę samą osobę, skutkować będzie dyskwalifikacją z Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane

przez Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności
za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiających kontakt
z Uczestnikiem i/lub wręczenie nagrody.
§ 4 Jury i sposób oceny
1. Organizator

powołuje

Jury

Konkursu

(zwane

dalej

Jury),

którego

Przewodniczącym będzie konsul honorowy Węgier w Bydgoszczy.
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Jury dokonuje oceny nadesłanych prac po zakończeniu okresu trwania

Konkursu biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność
nadesłanych fotografii.
4. Zadaniem Jury jest:


kwalifikacja do oceny nadesłanych prac,



ocena prac poprzez przyznanie przez każdego z członków punktów

stanowiących kolejne liczby całkowite od 1 do 6 dla każdej zakwalifikowanej
do oceny fotografii, gdzie 6 oznacza fotografię najwyżej ocenioną.
§ 5 Nagrody
1. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zdjęcia uzyskają największą liczbę

punktów.
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2. W przypadku sytuacji remisowej ostateczne zdanie o osiągnięciu wyższej

pozycji/miejsca przez jedną z fotografii należy do Przewodniczącego Jury.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk

i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji
w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.
4. Organizator

Konkursu

powiadomi

laureatów

o

wygranej

drogą

telefoniczną lub mailową w dniu 6.06.2018 r.
5. Rozdanie nagród odbędzie się 8.06.2018 r., podczas Festiwalu Kultury

Węgierskiej w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
6. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe związane z fotografią oraz akcesoria

fotograficzne za zajęcie I, II i III miejsca w trzech kategoriach wiekowych: 6 – 10
lat, 11 – 15 lat, 16 – 19 lat.
§ 6 Wykorzystywanie prac
Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych

fotografii, oraz, że w przypadku widocznych osób na fotografiach, wyrażają
one zgodę na ich publiczne udostępnianie.
2. Zgadza

się

na

opublikowanie

zdjęć

na

https://www.facebook.com/FestiwalKulturyWegierskiejBydgoszcz/

stronie
w

czasie

trwania konkursu oraz/lub po jego zakończeniu.
3. Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie

utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do
pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania,
wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
Organizator na podstawie tej licencji może również odstępować prace na rzecz
osób fizycznych i prawnych.
Konkurs

jest

elementem

towarzyszącym

Festiwalu

Kultury

Węgierskiej

współfinansowanym przez Miasto Bydgoszcz.
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