Regulamin XVI Konkursu Fotograficznego „ FOTO – BRÓDNO 2016”
połączonego z wystawą w Spółdzielczym Klubie „Podgrodzie”
grudzień 2016
1. Organizatorami konkursu są: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”,
Spółdzielczy Klub „Podgrodzie” oraz gazeta „Nasze Bródno”.
2. Konkurs adresowany jest do młodzieży od lat 16 i osób dorosłych, amatorów
fotografowania - członków SM „Bródno” i członków ich rodzin.
3. Tematyka konkursu:
- portrety osób pojedynczych jak również całych rodzin,
- scenki rodzajowe z życia rodzinnego np. śluby, wesela, urodziny, chrzciny,
wycieczki, urlopy, spacery itp.
4. Zdjęcia przyjmowane będą do dnia 25 listopada 2016 r. (piątek) włącznie w Klubie
„Podgrodzie”, przy ul. Krasnobrodzkiej 11, tel. 22 674 03 59, w godz. 13.00 – 20.00
i w biurze Zarządu SM „Bródno”, przy ul. Krasnobrodzkiej 11, pokój 17 w godz.
8.00-13.00, tel. 22 510 05 22 lub 504 387 831.
5. Technika zdjęć dowolna, fotografie mogą być kolorowe lub czarno – białe.
6. Format zdjęć od 13x18 cm do 30x40 cm.
7. Każdy autor może złożyć maksymalnie 10 zdjęć pojedynczych lub w cyklach,
w kopercie oznaczonej hasłem.
8. Do koperty ze zdjęciami autor dołącza zaklejoną kopertę z hasłem, w której
umieszcza:
1) wypełnioną kartę zgłoszenia,
2) płytę ze zdjęciami w formie elektronicznej.
9. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zdjęć na wystawę.
11. Uroczyste podsumowanie konkursu z otwarciem wystawy odbędzie się w dniu 15
grudnia 2016 r. (czwartek), o godz. 17.30, na które uczestnicy zostaną osobiście
zaproszeni.
12. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że:
1) akceptuje niniejszy regulamin,
2) jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób znajdujących się na zdjęciach na
uczestnictwo w konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie
roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane na organizatorów
konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik konkursu,
3) udziela organizatorom nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej
organizatorów do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń
terytorialnych ze złożonych na konkurs zdjęć na wszystkich polach eksploatacji.
14. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
1) utrwalanie i korzystanie z jego wizerunku utrwalonego w związku z realizacją
konkursu oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i
terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem
uczestnika i jego nagraniami fotograficznymi, zarejestrowanymi
w związku z konkursem,

2) przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia
do konkursu potrzebnych dla organizacji tego konkursu (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.)
3) przechowywanie danych osobowych w siedzibie organizatorów tj. w Zarządzie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” przy ul. Krasnobrodzkiej 11 z możliwością
dostępu do tych danych w celu ich poprawienia oraz aktualizacji.
15. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 510 05 22 lub
kom. 504 387 831
Zał.
Karta zgłoszenia.

Załącznik do Regulaminu
KARTA ZGŁOSZENIA DO XV KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„FOTO –BRÓDNO 2016” ORGANIZOWANEGO PRZEZ SM „BRÓDNO”
grudzień 2016 r.
1. Hasło na kopercie:
...........................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia oraz dokładny adres i telefon:
............................................................................................................................................
3. Tematyka i formaty nadesłanych prac pojedynczych lub w cyklach.
.................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
4. Dotychczasowe osiągnięcia w amatorskim fotografowaniu:
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
5. Biorąc udział w konkursie fotograficznym uczestnik akceptuje postanowienia
Regulaminu XVI Konkursu Fotograficznego „FOTO – BRÓDNO 2016” oraz
oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
potrzebnych dla organizacji tego konkursu z możliwością ich zmiany przez
uczestnika.

……...…………………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis uczestnika konkursu

