Milanówek, dnia 30.08.2016 r.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „OBLICZA WODY”
§1
Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny pod
nazwą „Oblicza wody”, przeprowadzany dla indywidualnych osób – dzieci i młodzieży
w wieku do lat 15, zamieszkujących na terenie Gminy Milanówek.
2. Organizatorem konkursu fotograficznego „Oblicza wody” jest Milanowskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku
(05-822) przy ul. Spacerowej 4, NIP: 5291799044, REGON 145962583, wpisane do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000407126.
3. Przystąpienie do uczestnictwa w konkursie stanowi jednocześnie akceptację przez
uczestników jego warunków, określonych niniejszym Regulaminem.
§2
Cel konkursu.
1. Celem konkursu jest:


uświadomienie lokalnej społeczności problemów związanych z brakiem
dostępu do wody pitnej oraz jej wpływu na prawidłowy rozwój społeczny i
gospodarczy,



zainteresowanie mieszkańców Milanówka tematem wody jako największego
bogactwa natury, i ukazanie jej w sposób ciekawy i oryginalny,



prezentacja działalności Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o., nastawiona na pozyskanie nowych klientów oraz
racjonalizację świadczonych usług.
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§3
Przedmiot konkursu.
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego piękno, dynamikę i
użyteczność wody.
§4
Warunki uczestnictwa.
1. Za mieszkańca uważa się osobę, która przebywa na terenie Gminy Milanówek i jest
zameldowana na stałe lub czasowo.
2. Udział uczestnika małoletniego w konkursie fotograficznym dozwolony jest wyłącznie
za zgodą jego przedstawiciela ustawowego.
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego będzie równoznaczne ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika (wyłącznie na potrzeby tego konkursu)
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.).
§5
Zasady konkursu.
1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu fotograficznego tylko i wyłącznie
fotografie wykonane samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa
autorskie. Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez inne osoby jest zabronione.
Uczestnicy konkursu fotograficznego ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z
użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną
odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
2. W wypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób
oszustwa, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia Uczestnika, który
dopuścił się takiego naruszenia. Organizator ma również prawo do usunięcia zdjęć
uczestnika z innych uzasadnionych przyczyn. Zdjęcia zawierające treści obraźliwe,
nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji, będą
usuwane przez Organizatora lub Organizator nie dopuści do ich publikacji i udziału w
konkursie fotograficznym.
3. Uczestnik konkursu fotograficznego udostępni nieodpłatnie autorskie prawa
majątkowe do zdjęcia zgłoszonego w konkursie fotograficznym „Oblicza wody” do
publikacji, rozpowszechniania oraz dokonywania niezbędnych opracowań, skrótów
oraz innych, które Organizator uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej
realizacji założeń konkursu fotograficznego. Jednocześnie Uczestnik upoważnia
Organizatora do prezentacji zdjęcia i wykorzystania do celów promocyjnych i
marketingowych Organizatora w nieograniczonym zakresie i terminie. Uczestnik na
prośbę Organizatora udostępni oryginalny plik źródłowy zgłoszonego zdjęcia
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(oryginalnym plikiem źródłowym jest plik w wersji elektronicznej przed jakąkolwiek
jego obróbką, konwersją bądź zmniejszeniem).
4. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs fotograficzny „Oblicza wody” jedną
fotografię, która wiąże się z tematem konkursu. W przypadku zgłoszenia większej
ilości zdjęć przez Uczestnika, Organizator bez konsultacji z Autorem zdjęcia,
wybierze zdjęcie konkursowe i opublikuje je na stronie internetowej.
5. Zdjęcia mogą być wykonane przy użyciu dowolnej techniki utrwalania obrazu i
przesłane w formacie JPG.
6. Uczestnik, którego zdjęcie zostało wykluczone z konkursu zostanie o tym fakcie
poinformowany, od decyzji w tym zakresie odwołanie nie przysługuje.
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zdjęcia do dnia 7.09.2016 r.
do godz. 12:00 poprzez e-mail na adres: konkurs@mpwik-milanowek.pl oraz na
płycie CD lub Pendrive do siedziby firmy: MPWiK Sp. z o.o., ul. Spacerowa 4, 05-822
Milanówek w godzinach 8:00-16:00 wraz z formularzem zgłoszeniowym.
8. Formularz zgłoszeniowy do konkursu powinien być wypełniony i podpisany w
przypadku osoby małoletniej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Formularz
zgłoszeniowy dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej MPWiK
Milanówek ( mpwik-milanowek.pl ) lub profilu Facebook (MPWiK Milanówek).
9. Formularz zgłoszeniowy stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
10. Wszelkie zgłoszenia do konkursu otrzymane po terminie jak w § 5 pkt. 7 nie będą
rozpatrywane.
11. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu przekazanych materiałów.
12. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby współpracujące z Organizatorem i/lub
członkowie ich najbliższej rodziny.
13. Oceny nadesłanych fotografii dokona „Komisja konkursowa” powołana przez
Organizatora.
14. Nadesłane zdjęcia otrzymają numer zgłoszeniowy, a dane Uczestników nie będą
znane „Komisji konkursowej” do chwili ogłoszenia wyników.
15. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czasie Pikniku Ekologicznego w dniu
10.09.2016 r. o godzinie 10:15.
16. W przypadku nie zgłoszenia się Uczestnika po nagrodę w dniu ogłoszenia wyników
konkursu tj. 10.09.2016 r., Organizator zobowiązuje się poinformować Uczestnika
telefonicznie lub mailowo o wygranej i umówienia terminu przekazania nagrody w
siedzibie Organizatora w dogodnym terminie.
§6
Nagroda.
1. Spośród zgłoszonych zdjęć, Komisja konkursowa wybierze zdjęcia, za które zostaną
przyznane nagrody.
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2. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody:


I miejsce: Kamera GoPro Hero+LCD.



II miejsce: Aparat fotograficzny Fuji Instax Mini8.



III miejsce: Dysk zewnętrzny 500GB

§7
Pozostałe postanowienia.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednie
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych 9Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631, z późn.
zmianami).
2. Organizator zobowiązuje się do trwałego usunięcia bazy danych osobowych
Uczestników konkursu po ostatecznym zakończeniu konkursu.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
„OBLICZA WODY”

Imię i nazwisko Uczestnika / Autora:
………………………………………………………………………………………………......
Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………..
Telefon, e-mail:
…………………………………………………………………………………………………..
Tytuł zdjęcia:
…………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie Uczestnika/ Autora:
Oświadczam, że ww. zdjęcie nie narusza niczyich praw autorskich ani dóbr osobistych.
Niniejszym udostępniam nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zdjęcia zgłoszonego w konkursie
fotograficznym „Oblicza wody” do publikacji, rozpowszechniania oraz dokonywania niezbędnych
opracowań, skrótów oraz innych, które Organizator uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej
realizacji założeń konkursu fotograficznego. Jednocześnie upoważniam Organizatora do prezentacji
zdjęcia i wykorzystania do celów promocyjnych i marketingowych Organizatora w nieograniczonym
zakresie i terminie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPWiK Sp. z o.o. dla potrzeb
niniejszego konkursu.

………..………………………..………………………..
Miejscowość, data, podpis Uczestnika lub Opiekuna prawnego

Numer zgłoszenia: ………………………………………………………………….
(nadaje Organizator - numer, pod którym zostanie zaprezentowana praca Komisji konkursowej)
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