Łęczyca, 22.05.2020 r.

Konkurs Fotograficzny „Portrety Multimedialne”
- regulamin

§ 1 Organizator, Partnerzy i Patroni
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Portrety Multimedialne” (dalej: Konkurs) jest
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „IMPET” (dalej: Organizator), które realizuje w ten
sposób swoje działania statutowe, polegające na promowaniu rozwoju kulturalnego
i społecznego w powiecie łęczyckim oraz upowszechnianiu wykorzystania sztuk wizualnych
w budowaniu wizerunku miasta.
2. Partnerem Konkursu są: Grupa Vectra S.A. (fundator nagród) oraz Dom Kultury w Łęczycy
(organizator wystawy pokonkursowej).
3. Honorowy Patronat nad Konkursem objął Burmistrz Miasta Łęczycy – Paweł Kulesza.

§ 2 Cele Konkursu
Głównym celem Konkursu Fotograficznego „Portrety Multimedialne” jest stworzenie zbiorowego
portretu mieszkańców powiatu łęczyckiego i opowiedzenie ich historii dzięki wykorzystaniu kreacji
fotograficznej. Istotnym elementem Konkursu jest także umożliwienie adeptom fotografii rozwijania
ich pasji przez kontakt z profesjonalistami, a także propagowanie zasad uczciwej rywalizacji oraz
konfrontowania swoich umiejętności z innymi.

§ 3 Zasady i przedmiot Konkursu
1. Konkurs odbywa się w dniach 26 maja – 21 czerwca 2020 roku i biorą w nim udział jedynie
fotografie wykonane w tym okresie czasu.
2. Konkurs jest skierowany wyłącznie do obecnych lub byłych mieszkańców Łęczycy i powiatu
łęczyckiego, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów w zakresie fotografii.
3. Przedmiotem konkursu jest realizacja portretu fotograficznego mieszkańców Łęczycy i powiatu
łęczyckiego, wykonana dowolną techniką (analogową lub cyfrową) i dowolnym narzędziem,
służącym do rejestracji obrazu.

§ 4 Zgłoszenia
1. Zgłoszenie do Konkursu następuje przez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną pod
adresem konkurs@stowarzyszenieIMPET.pl do dnia 21 czerwca 2020 roku włącznie
(decyduje data i godzina dostarczenia wiadomości).
2. Każdy z Uczestników może wysłać nie więcej niż trzy fotografie.
3. Treść wiadomości zgłoszeniowej zawiera:
a. imię i nazwisko Uczestnika Konkursu,
b. wiek Uczestnika,
c. adres zamieszkania,
d. numer telefonu,
e. adres poczty elektronicznej,
f. krótką informację na temat sfotografowanej osoby (lub osób, jeśli uczestnik zgłasza
więcej niż jedno zdjęcie).
4. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie musi zawierać zeskanowaną zgodę opiekuna
prawnego na udział w Konkursie.
5. W załączniku wiadomości zgłoszeniowej Uczestnicy Konkursu nadsyłają fotografie w formie
cyfrowej (nawet jeśli zostały wykonane techniką analogową) w plikach w formacie JPG,
o wielkości nie większej niż 3 MB, rozdzielczości 72 ppi oraz dłuższym boku długości 2048 px.
Uczestnik Konkursu zobowiązany jest posiadać oryginał zgłaszanej fotografii, który może
zostać wykorzystany w celu przygotowania wystawy pokonkursowej.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 5 Jury i nagrody
1. Oceny prac konkursowych dokona Jury Konkursu, w skład którego wejdą profesjonalni
fotografowie, społecznicy z terenu powiatu oraz przedstawicieli instytucji partnerskich.
Ostateczny skład Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora
(stowarzyszenieIMPET.pl/konkurs) do dnia 25 maja 2020 r.
2. W ocenie prac konkursowych zostaną wzięte pod uwagę: kreatywne ujęcie tematu,
umiejętności techniczne (kompozycja, światło, barwa), ogólną estetykę fotografii oraz
zgodność z niniejszym Regulaminem.
3. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy – dla zwycięzców wskazanych
przez Jury. Pula nagród wyniesie nie mniej niż 2500 zł brutto, a szczegółowe informacje o
nagrodach znajdą się na stronie internetowej Konkursu (stowarzyszenieIMPET.pl/konkurs).
4. Wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia Wystawy Pokonkursowej bądź w innym,
ustalonym wcześniej terminie, stosownie do obostrzeń spowodowanych pandemią COVID-19.

§ 6 Prawa autorskie i prawa pokrewne
1. Uczestnik Konkursu przekazuje Organizatorowi licencję niewyłączną na publikowanie
nadesłanych fotografii w mediach tradycyjnych i elektronicznych w celach niekomercyjnych,
wynikających ze Statutu Organizatora, oraz posługiwanie się nimi w materiałach reklamujących
Konkurs i Wystawę Pokonkursową.
2. Uczestnik Konkursu zachowuje prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe do nadesłanych
zdjęć.

3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z zapewnieniem, że Uczestnik posiada
prawa do publikacji wizerunku osoby (lub osób) znajdujących się na nadesłanej fotografii.
Wszelkie roszczenia związane z publikacją wizerunku osób znajdujących się na nadesłanych
fotografiach będą w związku z tym cedowane na Uczestników Konkursu, nadsyłających
fotografie objęte roszczeniem. Wycofanie zgody na publikację wizerunku jest możliwe,
jednakże w stosunku do fotografii nagrodzonych może ono skutkować koniecznością
zwrócenia nagrody lub jej równowartości.

§ 7 Wystawa Pokonkursowa
4. Zgłoszone fotografie wezmą udział w Wystawie Pokonkursowej, realizowanej przez
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne IMPET oraz Dom Kultury w Łęczycy.
5. Termin otwarcia wystawy będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej oraz
obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19.

§ 8 Postanowienia końcowe
6.1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. (RODO), o ile podanie takich danych jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z
niniejszego Regulaminu.
6.2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne IMPET z siedzibą
w Łęczycy, ul. Kościelna 4, 99-100 Łęczyca, wpisane do KRS pod numerem 0000661170. Dane te będą
przetwarzane w w/w siedzibie administratora.
6.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej stowarzyszenieIMPET.pl/konkurs oraz
w siedzibie Organizatora.

Z zaproszeniem do udziału w Konkursie
Marcin Tober
Prezes Stowarzyszenia IMPET

