REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "PORTRET ZAMKU"
W RAMACH OBCHODÓW ROKU ZAMKU IŁŻECKIEGO 2018

I. ORGANIZATOR
1. Konkurs organizowany jest przez Radę Miasta Iłża i Muzeum Regionalne w Iłży w ramach obchodów
Roku zamku Iłżeckiego 2018.
II. UCZESTNICY
1. Konkurs adresowany jest do amatorów.
2. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby zawodowo zajmujące się fotografią lub filmowaniem.
3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów prawnych
(wzór oświadczenia – załącznik do regulaminu).
4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
5. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie.
III. CEL KONKURSU
1. Promowanie walorów krajobrazowych zamku Iłżeckiego.
2. Rozbudzenie wśród uczestników zainteresowania historią i tradycją .
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz umiejętności postrzegania w ciekawy sposób w/w tematu.
IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.
2. Fotografie powinny posiadać jednego autora.
3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie.
4. Nadesłane prace należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny Portret
Zamku” w której będą się znajdować:
1) fotografie oznaczone godłem (cyfrowym lub literowym),
2) zamknięta koperta opisana tym samym godłem w której znajdować się będą: imię i nazwisko autora,
dane kontaktowe - adres, telefon lub e-mail, wersja cyfrowa fotografii na nośniku (płyta CD lub DVD)
w formacie JPG, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac, udzieleniem prawa do
nieodpłatnego wykorzystania fotografii oraz przetwarzanie i obrobkę przez Organizatora oraz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych a w przypadku osób niepełnoletnich zgoda i podpis rodziców lub
opiekunów prawnych (wzór oświadczenia – załącznik do regulaminu).
5. Nadesłanie fotografii, bez zamieszczenia wszystkich powyższych danych i załączników, o których
mowa w pkt IV.4, jest traktowane jako niespełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Praca taka
nie jest brana pod uwagę ̨ przy przyznawaniu nagród w Konkursie.
6. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Miasta Iłża,
stronie Muzeum Regionalnego w Iłży oraz zaprezentowane zostaną na wystawie plenerowej w Iłży.
V.ZASADY SZCZEGÓŁOWE
1. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na zamku w Iłży.
2. Technika wykonana fotografii jest dowolna.
3. Format fotografii 15x21 cm, wydrukowane na papierze fotograficznym.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających

kryteriów tematycznych oraz wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
VI. Terminarz
1. Prace wykonane z wymogami organizatora należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do dnia
21.09.2018r do godz.15.00 na adres: 27-100 Iłża, ul. Rynek 11, Urząd Miejski w Iłży.
VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Decyzje Jury są ostateczne.
3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 05.10.2018r. podczas sesji
popularno-naukowej w Iłży.
4. Laureaci konkursu zostaną telefonicznie lub mailowo powiadomieni o dokładnej godzinie wręczenia
nagród.
5. Uczestnicy, którzy zostaną laureatami lub zostaną wyróżnieni, wyrażają zgodę na opublikowanie ich
danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość) na stronie internetowej zawierającej listę laureatów i
wyróżnionych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.
6. W wypadku pojawienia się sytuacji nieokreślonych w Regulaminie, Komisja konkursowa będzie mogła
wydać, w każdej chwili trwania konkursu odpowiednie postanowienie regulujące daną kwestię.

VIII. Nagrody
1. Organizator zaplanował nagrody pieniężne za zajęcie trzech pierwszych miejsc:
Pierwsza Nagroda - 750 zł
Druga Nagroda - 500 zł
Trzecia Nagroda - 300 zł
2. Jury zastrzega sobie prawo do innego sposobu podziału nagród.
3. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w przypadku dochodu z tytułu wygranej w konkursie z dziedziny
kultury i sztuki, w których jednorazowa wartość przekroczy kwotę 760 złotych, laureat obowiązany jest
zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej.
IX. Prawa autorskie
1. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
1) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonej przez niego pracy konkursowej;
2) zgłoszona do konkursu praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich innych podmiotów;
3) posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii do wykorzystania tego
wizerunku na potrzeby Konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora
w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności
w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych,
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
4) nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac
konkursowych na następujących polach eksploatacji: korzystanie oraz przetwarzanie i obróbka przez
Organizatora Prac Konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych,

w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjno- promocyjnych
Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych.
2. Pisemne oświadczenie uczestnika o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do prac
konkursowych na rzecz Organizatora na wskazanych w ust. 1 polach eksploatacji oraz oświadczenie o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do
Regulaminu jest niezbędnym warunkiem udziału w Konkursie.
X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacja regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie
danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Ne 101, poz.926, z póź.zm.)
2.Dane uczestników będą chronione zgodnie z wymieniona ustawą.
3. Informacje o konkursie można uzyskać na stronie: www.ilza.pl oraz w Muzeum Regionalnym w Iłży.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
prawa polskiego.

