KONKURS FOTOGRAFICZNY

Regulamin
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie zaprasza
do udziału w III Edycji konkursu fotograficznego „WODNE IMPRESJE
BEŁCHATOWA", organizowanego przez naszą Spółkę.
Konkurs skierowany jest do zainteresowanych miłośników fotografii. Celem tej edycji konkursu
jest ukazanie zjawisk, przy występowaniu których swój udział ma Woda. Organizatorzy oczekują
nowatorskiego, pomysłowego oderwanego od szablonu uchwycenia tematu.
Warunki udziału w konkursie:
1. Konkurs ma charakter otwarty, może w nim wziąć udział każdy kto ukończył 16 lat.
2. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 3 prace, do których posiada prawa
autorskie.
3. Prace konkursowe powinny być wydrukowane na papierze fotograficznym i zapisane
na nośniku CD w formacie JPG lub TIFF lub RAW, w jak najlepszej jakości i rozdzielczości
nie mniejszej niż (3464 x 2312. 8 MP x). Zapis papierowy- format zdjęcia / A3 / 297 x 420/.
4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest:
 podać swoje imię i nazwisko,
 datę urodzenia,
 podać swój dokładny adres zamieszkania i tel. kontaktowy.
 wyrazić zgodę na przekazanie praw do pracy konkursowej i dowolnego
dysponowania przez Organizatora .
5. Prace na konkurs wraz z zapisem elektronicznym należy dostarczyć do 15 listopada
2016r roku do Sekretariatu Spółki.
6. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród planowane jest w dniu
6 grudnia 2016r o godz.1600. w siedzibie Spółki (uczestnikom konkursu, odpowiednio
wcześniej zostaną przesłane dokładne informacje).
Prawa autorskie:
7. Zgłoszenie do konkursu składa się na formularzu załączonym do Regulaminu.
8. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z pracami i ich zapisem elektronicznym należy
dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9,
97-400 Bełchatów.
9. Nagrodzone prace oraz wersja elektroniczna przechodzą na własność Organizatorów, pozostałe
w wersji wydruku będą do odebrania w siedzibie firmy 30 dni po zakończeniu wystawy
od dnia 1 marca 2017r.
10. Dokonując zgłoszenia prac drogą pocztową, każdy uczestnik konkursu winien dołączyć
do zgłoszenia pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego treść regulaminu
w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora praw autorskich.
11. Terminem złożenia formularza zgłoszeniowego prac jest data przyjęcia w Spółce.

Postanowienia końcowe:
1.Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem konkursu rozstrzyga
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.”
Spółka z o.o. w Bełchatowie.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz
do odwołania konkursu bez podania przyczyny i bez prawa do jakichkolwiek roszczeń
ze strony uczestników konkursu.
3.Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i zgodą
na warunki w nim zawarte.
Nagrody.
Organizator dla uczestników konkursu przewiduje nagrody rzeczowe o wartości:
GRAND PRIX /500zł/
I miejsce
/300zł/
II miejsce
/250zł/
III miejsce
/200zł/
Skład Komisji konkursowej powołuje Zarząd Spółki.
Orzeczenia komisji są ostateczne i niepodważalne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Dane uczestnika Konkurs
IMIĘ
......................................................................................................................
NAZWISKO .......................................................................................................................
PESEL .................................................................................................................................
MIEJSCE PRACY / NAUKI ..............................................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA ................................................................................................
IMIĘ, NAZWISKO I NUMER TELEFONU UCZESTNIKA (RODZICA, OPIEKUNA)
E-mail…………
………………………………………………………
data i podpis uczestnika Konkursu
(rodzica, opiekuna)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że nieodpłatnie przenoszę na Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD. - KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie (Organizatora) całość, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych, autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U . z 2006 r. nr 90, poz.631 z późn. zm.) wraz
z prawem do wydawania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do zgłoszonych prac
na następujących polach eksploatacji:
 utrwalanie prac na dowolnie wybranym nośniku w wybranej przez Organizatora technologii
zapisu oraz wytwarzanie wybraną przez Organizatora techniką wyłącznie dla potrzeb realizacji
zadań statutowych Organizatora;
 wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do internetu, do innych
sieci komputerowych lub teleinformatycznych;
 wprowadzanie do obrotu prac oraz użyczanie lub najem oraz dzierżawa prac,
 nadawanie, wystawianie oraz odtwarzanie a także publiczne udostępnianie prac w taki sposób,
aby każdy mógł mieć dostęp do nowego Projektu.
 modyfikowanie prac w tym m.in. dokonywanie dowolnych przeróbek, zmian i adaptacji dla
potrzeb Organizatora;
Oświadczam, że przysługujące mi autorskie prawa osobiste i majątkowe do projektu nie są
w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że przeniesienie praw
autorskich i majątkowych do nich w powyższym zakresie nie narusza jakichkolwiek praw osób
trzecich.
………………………………………………………
data i podpis uczestnika Konkursu
(rodzica, opiekuna)

