I.PRZEPISY OGÓLNE
1.1.Organizatorem konkursu fotograficznego jest Urząd Miasta Puławy.
1.2.Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym
regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
1.3.Celem przyświecającym konkursowi jest promowanie miasta Puławy
w folderach, broszurach, mediach, audycjach itp.
1.4.W konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią
amatorsko.
1.5.Nadesłanie fotografii oznacza akceptację jego warunków,
wyrażonych w niniejszym regulaminie.
II.PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
2.1.Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych
wykonanych metodą cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna,
przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji
graficznej będą odrzucane. Fotografie muszą mieć rozdzielczość co
najmniej 4961x3508 pikseli.
2.2.Fotografie należy nadsyłać na maila: konkurs@um.pulawy.pl
2.3.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w
konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
2.4.Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w
szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest
zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe
prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w
zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez
Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne
naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z
udziału w Konkursie.
2.5.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie
spełniających wymienionych wyżej wymogów.
III.TERMINARZ
3.1.Termin nadsyłania prac mija dnia 31 maja 2021 roku.
3.2.Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w
konkursie.
3.3.Organizator zastrzega sobie prawo wyboru ilości nagrodzonych.
zdjęć.
3.4.Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).
3.5.Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 20 czerwca. Decyzja Jury
jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

3.6.Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do
dnia 25 czerwca 2021 roku.
3.7.Wyniki konkursu zostaną podane na stronach portalu internetowego
www.pulawy.eu
IV.NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
4.1.Autorzy wybranych zdjęć otrzymają nagrody pieniężne w wysokości
300 zł brutto za fotografię, kwota zostanie przyznana na podstawie
zawartej umowy z przekazaniem praw na udzielenie licencji
niewyłącznej na korzystanie zdjęcia przedstawiające Miasto Puławy.
Fotografia będzie wykorzystywane w celu promocji Miasta Puławy w
ramach działań promocyjnych w mediach społecznościowych, mediach,
albumach, folderach, ulotkach, kalendarzach itp.
4.2.Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzców
konkursu.
V.WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH
5.1.Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na
konkurs prac w ramach działań promocyjnych w mediach
społecznościowych, mediach, albumach, folderach, ulotkach,
kalendarzach itp
5.2.Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac
nadesłanych na konkurs na wydawanych przez siebie materiałach
promocyjnych.
5.3.Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2.,
przysługują Organizatorowi na podstawie oświadczeń złożonych przez
autorów zdjęć. Oświadczenie stanowi załącznik do regulaminu.

