REGULAMIN KONKURSU: „WODA TO JA, TY i MY”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o w Zawierciu.
2. Współorganizatorem konkursu jest grupa Jurassic Foto Team.
3. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Zawiercia.
4. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia konkursu tj. 20 czerwca 2010 r. i obowiązuje do czasu jego
zakończenia.
5. Patronami medialnymi Konkursu są: Jurajski Portal Informacyjny Zawiercie 24info
oraz Kurier Zawierciański.
6. Konkurs ma charakter otwarty i mogą uczestniczyć w nim wszyscy fotografujący,
którzy mieszkają na terenie gminy Zawiercie.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin Organizatora.
Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u
Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z
Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej
(np.: umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika
Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo.
8. Udział uczestnika niepełnoletniego w Konkursie dozwolony jest wyłącznie za zgodą
rodzica lub opiekuna prawnego.
9. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w
celu realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i wyróżnionych oraz doręczenia
nagród.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia
udział w Konkursie.
2. ZDJĘCIA

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
2. Każdy uczestnik może przedstawić do Konkursu maksymalnie 5 zdjęć, z których
zostanie wybrane jedno, które weźmie udział w konkursie. Zdjęcia nie mogą być
wcześniej publikowane i nagradzane.
3. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, w rozdzielczości
umożliwiającej druk w formacie nie mniejszym niż A3. Zdjęcia należy dostarczyć w
formie elektronicznej nagrane na płycie CD w formacie JPG.
4. Organizator konkursu zobowiązuje się do wywołania zgłoszonych zdjęć i
zorganizowania wystawy pokonkursowej.
5. Termin zgłaszania zdjęć mija 17 sierpnia 2010 r. Za datę zgłoszenia uważa się
datę wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora.
6. Zgłaszane do konkursu fotografie należy ponumerować w kolejności oraz dołączyć
wypełnioną kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Płytę również należy opisać wg wzoru nazwa zdjęcia, imię, nazwisko, adres,
telefon lub e-mail autora zdjęć.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie
prac w transporcie pocztowym.
8. Jury składające się z przedstawicieli Organizatora, Współorganizatora i innych
zaproszonych przez nich osób, oceni, wybierze najciekawsze prace , oraz przyzna
nagrody. Decyzja Jury o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od
niej prawo odwołania.
9. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą
przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez
uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z

wykonaniem postanowień niniejszego Regulamin. Każdy z uczestników ma prawo
do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
10. Fotografie należy składać bezpośrednio w Siedzibie Przedsiębiorstwa:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 2
42-400 Zawiercie- /pokój nr 9/
lub przesłać na adres jak wyżej
Z dopiskiem: konkurs fotograficzny „WODA TO JA, TY i MY”.
3. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Nadsyłanie prac do 17 sierpnia 2010 r.
2. Ocena jury do 31 sierpnia 2010 r.
3. Zawiadomienie o werdykcie jury podczas wystawy pokonkursowej. Wystawa
zostanie zorganizowana w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w dniu 03
września 2010 r w czasie trwania obchodów Europejskich Dni Zawiercia.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród rozpocznie się o godz. 17.00.
4. NAGRODY

1.
2.
3.
4.

1. Laureat pierwszego miejsca w konkursie otrzyma.........................1 000,00 PLN
2. Laureat drugiego miejsca w konkursie otrzyma .............................. 600,00 PLN
3. Laureat trzeciego miejsca w konkursie otrzyma.............................. 400,00 PLN
Organizator przewiduje przyznanie 3 wyróżnień.
5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ

1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne
wykorzystywanie do promocji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do
konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania
ich w innej formie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały
wykonane osobiście.
2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu
3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego.

