
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Zanurz się w lekturze”
(zwany dalej „Konkursem”)

Wystarczy w dniach od 23 do 26 kwietnia zrobić zdjęcie z książką na terenie Aquasfery . Do
wygrania wejściówki na basen oraz książki. 
 

Organizatorzy Konkursu

Organizatorami Konkursu są:
Miejska Biblioteka Publiczna 10-030 Olsztyn, ul. Rodziewiczówny 2
oraz
Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Aquasfera  Galeria Warmińska"
(zwane dalej „Organizatorami”).

Cel Konkursu

Celem konkursu jest ukazanie obiektu "Aquasfera  Galeria Warmińska" jako miejsca przyjaznego
czytaniu.

Czas trwania Konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 23 kwietnia 2015 r. do dnia 26 kwietnia 2015
r. włącznie.

Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie  od dnia  23 kwietnia  2015 r.  do dnia  26
kwietnia 2015 r. włącznie.

Uczestnicy Konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy zainteresowani, a w przypadku osób niepełnoletnich
wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna (skan bądź zdjęcie z podpisem odręcznym).

Zgodę, wraz fotografią konkursową należy przesłać na adres: promocja@mbp.olsztyn.pl

Zdjęcia konkursowe

Do konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia, które w sposób oczywisty nawiązują do celu Konkursu 
i  zostały  wykonane  przez  Uczestnika.  Zgłoszone  mogą  zostać  zdjęcia  zarówno  dotychczas
opublikowane  jak  i  nieopublikowane.  Zdjęcia  mogą  być  wykonywane  przy  wykorzystaniu
dowolnego sprzętu – zarówno aparatów profesjonalnych jak i tych w telefonach komórkowych czy
innych.

Zdjęcia  konkursowe  należy  przesłać  wyłącznie  w  wersji  cyfrowej  w  formacie  JPG  na  adres
Organizatora:  promocja@mbp.olsztyn.pl najpóźniej  do  północy  26.04.2015r.  -  jednocześnie
zachęcamy do publikowania zdjęć  na  swoich tablicach w mediach typu Facebook,  Instagram i
oznaczaniu #zanurzsiewlekturze, #olsztynczyta.

Zdjęcia  zgłaszane  do  Konkursu  mogą  zostać  poddane  przez  Autora  obróbce  cyfrowej
odpowiadającej  zabiegom  stosowanym  w  ciemni  fotograficznej,  polegających  na  rozjaśnianiu,
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kontrastowaniu,  redukcji  koloru,  wypalaniu  itp.  Zmiany  polegające  na  fotomontażu  oraz
manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne.
Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Uczestnikom.

Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  skuteczność  realizacji  połączeń  internetowych
wykorzystywanych przez uczestników Konkursu.

Jury Konkursu

Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie jury, którego skład zostanie ustalony
przez  Organizatorów  i  podany  do  publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej
www.mbp.olsztyn.pl po upływie terminu  zgłaszania zdjęć do Konkursu.

Obrady jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatorów i będą niejawne.

Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Od decyzji jury Konkursu nie
przysługuje odwołanie. Opinie jury Konkursu o poszczególnych zdjęciach nie są udostępniane.

Rozstrzygnięcie oraz Laureaci Konkursu

Spośród zdjęć  zgłoszonych  do Konkursu  jury wybierze  nie  więcej  niż  10  zdjęć,  które  zostaną
opublikowane  na  profilach  w mediach  społecznościowych  Organizatorów oraz  na  ich  stronach
internetowych.

Autorzy  10  wybranych  zdjęć  otrzymają  zestaw  nagród  (wejściówka  do  Aquasfery  +  książka).
Nagrody zostaną  wręczone  3.05.2015r.,  o  godz.  13:30  podczas  imprezy  AQUA MAJÓWKA:
„AKTYWNA  –  KULTURALNA”  organizowanej  przez  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w
Olsztynie  przy  Wodnym  Centrum  Rekreacyjno-Sportowym  „Aquasfera  GALERIA
WARMIŃSKA”  

Dodatkowo przez okres od 27.04.2015 r. do 2.05.2015r. na profilu FB/Olsztyn czyta internauci będą
mogli oddawać za pomocą przycisku "lubię to" głosy na wybrane przez siebie zdjęcie. Fotografia,
która zbierze najwięcej "lubię to" zostanie Fotografią Internautów, a jej  Autor otrzyma nagrodę
dodatkową. (Czas trwania dodatkowego konkursu 27.04.2015r. - 2.05.2015r.)

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach www Organizatorów w terminach:
27.04.2015r. - 10 nagrodzonych zdjęć
3.05.2015r. - Fotografia Internautów

Nagrody konkursowe

Nagrodami dla laureatów Konkursu są:

10 nagród głównych "Czytanie na fali" – zestawy: gadżety i  wejściówka do Aquasefry + książka

1 nagroda specjalna "Czytanie na fali - Fotografia Internautów" - nagroda rzeczowa
 
Za zapewnienie nagród odpowiadają Organizatorzy



Prawa autorskie

Z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora Uczestnik:
- oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć, które nie są obciążone
żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;

- oświadcza, iż zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także
iż  uzyskał  zezwolenia  wymagane  prawem  zgody  osób  przedstawionych  na  zdjęciach  na
rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;

-  udziela  Organizatorom nieodpłatnej,  niewyłącznej,  nieograniczonej  czasowo  ani  terytorialnie,
niepodlegającej  wypowiedzeniu  i  podlegającej  zbyciu  licencji  (z  prawem do udzielania  dalszej
licencji) na korzystanie ze zdjęć w zakresie następujących pól eksploatacji: wykorzystanie zdjęć w
materiałach  promocyjnych  i  informacyjnych  Organizatorów,  w  tym  strony  www,  portale
społecznościowe, materiały drukowane oraz udostępnienie zdjęć mediom.

Korzystanie  z  pracy  w  ramach  licencji,  o  której  mowa  powyżej,  odbywać  się  będzie  z
poszanowaniem   praw  osobistych  Autorów,  w  tym  prawa  do  autorstwa  pracy  zgłoszonej  na
Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu  Konkursu.

Dane osobowe

Przystępując  do  Konkursu,  każdy jego  Uczestnik  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danych
osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda
jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.

Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. Osoby, których dotyczą w/w
dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2002  Nr  101,  poz.  926  z  późn.  zm.)  w  zakresie  i  celu
niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów
Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na
liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatorów
uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji.
W/w dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z Konkursem i jego
tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu, i jego tematyką  a
także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych.

W zakresie  i  celu niezbędnym dla przygotowania,  realizacji,  promocji,  reklamy i  dokumentacji
Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.

Postanowienia końcowe

Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Regulamin Konkursu zostanie udostępniony do wglądu na stronie internetowej www.mbp.olsztyn.pl
i www.aquasfera.olsztryn.eu.

Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę
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rzeczową.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za:  niedoręczenie  nagrody  spowodowane
nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych, niezbędnych do
doręczenia nagrody. Nieodebranie nagrody w danym terminie nie zmienia praw organizatorów do
dysponowania zdjęciami.

Zmian w regulaminie Konkursu dokonują Organizatorzy i ogłaszają je na stronach internetowych
Zmiany regulaminu stają się wiążące z chwilą ich ogłoszenia, jednakże Uczestnikowi przysługuje
prawo  do rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian
regulaminu.

W  razie  skierowania  przeciw  któremukolwiek  z  Organizatorów  jakichkolwiek  roszczeń  osób
trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania ze
zdjęcia  zgłoszonego  do  Konkursu  zgodnie  z  postanowieniami  regulaminu,  autor  tego  zdjęcia
zobowiązany  będzie  zwolnić  Organizatorów  od  wszelkiej  odpowiedzialności,  a  w  tym  w
szczególności  zaspokoić  zasądzone,  lub  ustalone  w  drodze  ugody  zadośćuczynienia  i
odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.

Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmują Organizatorzy.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego.

Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby
Organizatora.

Olsztyn, dnia 15 kwietnia 2015 r.


