REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
w Galerii Otwartej

Konkurs fotograficzny w Galerii Otwartej podczas 15. Rybnickiego Festiwalu Fotografii
organizowanego przez Fundację PGE Energię Ciepła.
§1
Fundacja PGE Energia Ciepła zwana dalej Organizatorem ogłasza konkurs fotograficzny w Galerii
Otwartej odbywającej się w ramach 15. Rybnickiego Festiwalu Fotografii.
Celem konkursu jest wybranie najlepszej pracy lub zestawu zdjęć wystawianych w Galerii Otwartej.
§2
Fotografie mogą prezentować dowolny kierunek oraz styl w fotografii. Mogą to być pojedyncze
zdjęcia jak również zestawy zdjęć. Technika wykonania zdjęć, ich ilość oraz format są dowolne.
§3
1. W Konkursie może brać udział każdy z fotografujących.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
§4
W konkursie będą brały wszystkie prace pokazywane w Galerii Otwartej.
§5
1. Każde zdjęcie lub zestaw zdjęć musi być opisywany następującymi informacjami:
a. Imię
b. Nazwisko
c. Tytuł zdjęcia – jeśli posiada
d. Numer telefonu, E-mail – na odwrocie prac
2. Dane osobowe uczestników nie są rejestrowane w komputerowej bazie danych.
§6
1. Prezentowane zdjęcia w Galerii Otwartej będą oceniane przez Jury konkursowe powołane przez
Organizatora.
2. Jury spośród wystawionych fotografii wybierze jedno zdjęcie lub zestaw zdjęć, które zostaną
nagodzone.
3. Nagrodą w konkursie w Galerii Otwartej jest wyprodukowanie dla zwycięzcy profesjonalnej
wystawy fotograficznej (10 zdjęć formatu 50x70 cm).

4. Miejscem posiedzeń Jury jest Fundacja PGE Energia Ciepła, 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 1.
5. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§7
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 25 marca po ostatnim punkcie programu Festiwalu,
około godziny 20:00.
§8
Nagrodzone zdjęcie lub zdjęcia w konkursie mogą być wykorzystywane w szerokim pojęciu do
promocji konkursu oraz samego Festiwalu. Wybrane prace mogę być wykorzystywane przez
Organizatora na zasadach ogólnie przyjętych.
§9
Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich
danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu przez nadesłanie takiej zgody w formie
oświadczenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz
833 z późn. zm.).
§ 10
Prezentacja zdjęć w Galerii Otwartej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że fotografie zostały wykonane osobiście.
§ 11
Pokazywanie zdjęć w Galerii Otwartej oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani
naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych
praw autorskich, oraz że osoba pokazująca prace w Galerii Otwartej ma zgody osób, których
wizerunki utrwalono na fotografiach,
i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków. W przypadku wystąpienia
przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej
osoba pokazująca prace zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty
poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając
Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
§ 12
Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i
zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

