REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POD NAZWĄ
citybooks dla Lublina
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „citybooks dla Lublina” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest
Towarszytwo Edukacji Kulturalnej ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin (dalej zwane: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym:
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.citybooks.lublin.eu
ADRES STRONY Z REGULAMINEM
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, będąca autorem zdjęć.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące przy
organizacji Konkursu.
1.6 Konkurs skierowany jest do fotografów – zarówno amatorów jak i profesjonalistów.
TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU
2.1 Konkurs będzie ogłoszony na stronie www.citybooks.lublin.eu
2.2 Rozwiązanie Konkursu i ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców Konkursu nastąpi na stronie
www.citybooks.lublin.eu do dnia 12 lipca 2012
ZASADY ZGŁASZANIA ZDJĘĆ NA KONKURS. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
3.1 Do Konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia wykonane przez autora w okresie od dnia 18 czerwca
2012 r. do dnia 10 lipca 2012 .
3.2 Aby wziąć udział w Konkursie należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się
na stronie internetowej www.citybooks.lublin.eu oraz przesłać wypełniony formularz zgodnie z
instrukcja zawartą na ww. stronie.
3.3 Zdjęcia przygotowane na Konkurs należy przesyłać w formie plików nagranych na płycie CD
opatrzonej godłem, w kopercie zaadresowanej na adres Centrum Kultury w Lublinie ul. Narutowicza,
32 20- 016 Lublin z dopiskiem „citybooks konkurs”.
3.4 Wymogi merytoryczne dotyczące zdjęć zgłaszanych do Konkursu – maksymalnie można nadesłać
do 6 zdjęć o tematyce związanej z Lublinem, jeżeli zdjęcia mają stanowić cykl lub część cyklu – zdjęcia
mają być numerowane.
3.5 Wymogi techniczne dotyczące zdjęć zgłaszanych do konkursu – format JPEG, minimalna
kompresja, dłuższy bok minimum 4500 pikseli.

3.6 Dopuszczalna jest komputerowa ingerencja . Jednakże obróbka zdjęć przesłanych do Konkursu
może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni
fotograficznej, polegającym na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie
inne zmiany, opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań Konkursu
nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
PRZEBIEG KONKURSU ORAZ ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
4.1 Jury Konkursu w składzie: Małgorzata Drozd - Domaciuk, Ksenia Duńska, Piotr Miłkowski, Maciej
Rukasz,
4.2 Organizator określa termin i miejsce obrad jury. Obrady jury są tajne.
4.3 Z obrad jury Konkursu sporządzony zostanie protokół.
4.4 Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na Konkurs i zastrzega sobie prawo do dysponowania
nadesłanymi fotografiami w ramach publikacji wyników Konkursu stronie www.citybooks.lublin.eu i
innych wybranych przez Organizatora oraz w pokonkursowej książce, wystawie lub w innych
wydawnictwach będących efektem Konkursu. Przysłanie zdjęć na Konkurs jest równoznaczne z
deklaracją autora tych zdjęć o zgodzie na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach w okresie 5
lat od dnia ich zgłoszenia do Konkursu, na następujących polach eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.
4.5 Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne
ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że wyżej wymienione zdjęcia przesłanego przez niego
na Konkurs są jego autorstwa i jako ich twórcy, przysługują mu niczym nieograniczone majątkowe i
osobiste prawa autorskie do tych, w tym prawo swobodnego rozporządzania zdjęciami. Uczestnik
konkursu oświadcza ponadto, że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, w tym majątkowych i
osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób.
4.6 Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu
komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez
Organizatora Konkursu z siedzibą w Lublinie w celu przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego
przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym
podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

4.7 Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady
prowadzenia Konkursu.
4.8 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznawania Nagrody.
4.9 Organizator zastrzega możliwość przedłużenia czasu dostarczenia projektu oraz wydłużenia
terminu rozstrzygnięcia Konkursu.
4.10 Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez
Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
4.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione
zgłoszenia do Konkursu.
4.12 W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu przez 10 dni od daty
ogłoszenia wyników Konkursu prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa.
4.13 Organizator zapewnia, iż informacje o pracach nienagrodzonych oraz ich autorach nie będą
podawane do publicznej wiadomości, a zgłoszone prace nie będą wykorzystane w żaden inny sposób
przez Organizatora.
4.14 Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
5. NAGRODY
5.1 W Konkursie przyznawana jest jedna główna nagroda - Grand Prix za najlepszy cykl fotografii lub
zdjęcie pojedyncze. Zostanie nim cykl zdjęć lub zdjęcie pojedyncze o najwyższej wartości artystycznej,
niepozbawione oryginalnej wizji autora, wykonane jednocześnie przy zachowaniu etycznych
kanonów. Zwycięski cykl zdjęć lub zdjęcie pojedyncze zostanie wybrane spośród wszystkich prac
nadesłanych do Konkursu.
5.2 Zdobywca nagrody głównej – Grand Prix otrzyma zwrot kosztów podróży i pobytu w wybranym
mieście gdzie odbywa się projekt citybooks (aktualna lista miast na stronie www.city-books.eu/en/) .
Organizator zwraca koszty podróży i zakwaterowania do kwoty 1000 Euro. Zwycięzca jest zobowiązany
zachować wszytskie oryginalne dokumenty związane ze swoją prodóżą i zakwaterwoniem, bowiem na
ich podstawie zostaną zwrócone wydatki do kwoty 1000 Euro. Organizator zwraca jedynie koszty
pordóży i zawaterowanie dla jednej lub dwóch osób, koszty wyzywienia i innych prywatnych
wydatków nie się zwracane. Podróż musi zostać zapalnowana co najmniej z miesięcznym
wyprzedzeniem.
5.3 Nagrody fundowane są przez głownego Organizatora projektu citybooks The Flemish-Dutch
House deBuren Prinsenstraat 10, 1000 Brussels.
5.4 Laureaci Konkursu powiadomieni zostaną o wygranej listownie, mailowo lub telefonicznie
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Konkursu. Koszty powiadomienia laureata pokrywa
Organizator.
5.5 Organizator zastrzega, że nagroa nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, jeśli ma
to zastosowanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, niedoręczenie
Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych lub błędnym ich
podaniem.
6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność technicznych realizacji połączeń
telefonicznych, mailowych lub pocztowych.
6.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
....................................
Organizator

