Konkurs Fotograficzny Online
„MOJE MIASTO W OBIEKTYWIE 4 ”

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie autorskiego zdjęcia przedstawiającego architekturę i
urbanistykę (budynek lub grupę budynków, niebanalne ujęcie zabytków miasta Pionki, detale
architektoniczne, nowoczesne uchwycenie atmosfery miasta wraz z jej infrastrukturą).
Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest:
Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach,
ul. Radomska 1,
26- 670 Pionki
2. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest: Anna Kiraga, nr tel. 506 142
847 ( anna.kiraga@mok.pionki.pl)
Założenia organizacyjne
1. Regulamin określa zasady udziału w konkursie fotograficznym online „MOJE MIASTO W
OBIEKTYWIE 4”, zwanym dalej Konkursem, a także określa prawa i obowiązki uczestników.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.
3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta Pionki.
4. Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez osoby w wieku powyżej 14 lat.
5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury oraz członkowie ich
rodzin.
6. Do udziału w Konkursie zdjęcia mogą zgłaszać tylko osoby indywidualne, które są autorami zdjęcia.
7. Do Konkursu można zgłaszać tylko własne zdjęcie niepublikowane w innych konkursach.
8. Celem konkursu jest promocja miasta Pionki oraz popularyzacja fotografii wśród mieszkańców,
uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów, walorów krajobrazowych, atrakcji turystycznych w
miejscu zamieszkania oraz dostrzeganie niezwykłych detali, które powstały w sposób naturalny lub
są wynikiem działalności człowieka.
Zasady zgłaszania prac
1. Każdy z uczestników zgłasza do Konkursu jedno zdjęcie w formacie JPEG.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie na wskazany w regulaminie adres mailowy:
- pracy konkursowej (zdjęcia)
- skanu lub zdjęcia wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej,

- skanu lub zdjęcia wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych (RODO)
3. Komplet dokumentów i pracę konkursową (zdjęcie) należy przesłać na adres e-mail:
anna.kiraga@mok.pionki.pl w terminie od 17 października do 4 listopada 2022 roku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie będą spełniały kryteriów
przedstawionych w Regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą naruszały dobre zasady
współżycia społecznego.
5. Nadesłanie zdjęcia i wypełnionych zgód na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na ich publikację na stronie internetowej www.mok.pionki.pl, www.facebook.com/kulturapionki
oraz w mediach lokalnych.
6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików.
7. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię
zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że
wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
8. Z chwilą doręczenia/przesłania fotografii (pracy konkursowej) Organizatorowi, Organizator nabywa
uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z
majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystania na stronie internetowej organizatora,
b) wystawienia odbitki fotografii w ramach wystawy pokonkursowej,
c) w ramach działań promocyjnych kolejnej edycji konkursu,
d) umieszczenia reprodukcji fotografii w materiałach prezentującym prace konkursowe na potrzeby
promocji miasta
9. Z chwilą doręczenia/przesłania fotografii (pracy konkursowej) Organizatorowi, Organizator nabywa
własność fotografii zgłoszonej przez Uczestnika na konkurs. Z chwilą wydania nagrody
Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy
Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystania na stronie internetowej organizatora,
b) wystawienia odbitki fotografii w ramach wystawy pokonkursowej,
c) w ramach działań promocyjnych kolejnej edycji konkursu,
d) umieszczenia reprodukcji fotografii w materiałach prezentującym prace konkursowe na potrzeby
promocji miasta
Ocena prac konkursowych
1. Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa, składająca się z pracowników Miejskiego Ośrodka
Kultury w Pionkach.
2. Podczas oceny prac konkursowych, będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- oryginalne podejście do podjętej tematyki,
- wartość artystyczna fotografii,
- wartość techniczna fotografii
3. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 8 LISTOPADA 2022 roku (zostaną opublikowane na Facebooku,
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach, na stronie www.mok.pionki.pl oraz zostaną rozesłane do
mediów lokalnych).
Nagrody
1. Trzy finałowe pracę zostaną docenione atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych
danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkurs jest Miejski Ośrodek
Kultury w Pionkach. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji konkursu. Podanie
danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest niezbędne do przystąpienia przez uczestnika
do konkursu.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie kwestie sporne i nieregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące konkursu rozstrzygane
są przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania konkursu w przypadku
okoliczności od niego niezależnych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata.

