I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku (zwany
dalej Organizatorem)
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 lutego 2022 r. i trwa do dnia 21 lutego 2022 roku.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 lutego 2022 r., o godz.12.00
4. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym
Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Konkurs nie jest loterią, grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada
2009 o grach hazardowych.

II Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium miasta i
gminy Kłobuck (zwana dalej Uczestnikiem).
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą przedstawicieli ustawowych.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członków ich rodzin do
drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie.
4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona może zostać najwyżej
jedna praca danego Uczestnika.

III Zasady Konkursu
1.

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych fotografii ukazujących najbardziej
inspirujące stylizacje modowe mieszkanek miasta i gminy Kłobuck.

2.

Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie
wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:

• Konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
• Korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
3.

Nie będą akceptowane prace:

• Z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
• Powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolarze i fotomontaże).
IV Nadsyłanie prac

1. Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres:biuro3@mokklobuck.pl
1

2. Prace konkursowe muszą spełniać następujące kryteria:
• format o minimalnej wielkości 1984x2835 px, rozdzielczość minimum 72 dpi, zapis w formacie JPG

3. Ze strony www.mokklobuck.pl należy pobrać kartę zgłoszeniową, wypełnić, podpisać ręcznie i
dołączyć do zgłoszenia, również w formie załącznika.

V Jury
1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. W skład Jury wejdą:
• Elżbieta Dzikowska – podróżniczka, autorka książek i programów telewizyjnych, audycji radiowych,
artykułów publicystycznych oraz wystaw sztuki współczesnej
• Olga Skwara – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku
• Krzysztof Świtalski – fotografik.
3. Jury zakłada sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nie spełniających zasad Konkursu. Z
udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość
zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się
znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

VI Nagrody

1. Organizator wśród prac nadesłanych do 21 lutego 2022 uhonoruje zdobywców I, II i III
miejsca oraz wyróżnionych w konkursie.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 lutego 2022, o godz. 12.00, na facebooku Miejskiego
Ośrodka Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku.
VII Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że akceptuje niniejszy
Regulamin.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika wszelkich praw do
zdjęć oraz zgody osób widocznych na zdjęciu na publikację ich wizerunku. Przesłanie
zgłoszenia oznacza jednocześnie deklarację Uczestnika, że zgłoszone fotografie nie będą
zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności ich praw majątkowych i
osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik zrekompensuje
Organizatorowi, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, pokrywając wszelkie
zobowiązania Organizatora, jakie powstaną z tego tytułu. W przypadku osób niepełnoletnich,
odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do
Organizatora Konkursu, przyjmują na siebie opiekunowie Uczestnika.
3. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie
Danych Osobowych dn. 29.09.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.
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4. Przesłanie zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne
publikowanie nagrodzonych fotografii w materiałach promocyjnych związanych z konkursem
oraz na stronach internetowych Organizatora oraz ich profilów w serwisie Facebook a także na
opublikowanie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury im. Wł. Sebyły
w Kłobucku oraz na www.mokklobuck.pl
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu przed czasem z przyczyn od
niego niezależnych.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Dane uczestników będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawienia.
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