Regulamin
Wystawy fotograficznej walorów turystycznych
Doliny Dolnej Odry w Moczyłach
pod patronatem Wójta Gminy Kołbaskowo
w ramach wydarzenia artystycznego
„Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana 2016”
1.

Organizator: Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo.

2.

Osoby chętne do udziału w wystawie przesyłają samodzielnie wykonane prace
fotograficzne.

3.

Zdjęcia powinny dotyczyć promowania walorów turystycznych regionu Doliny Dolnej
Odry („Szlak Bielika”, Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry, zabytki gotyckie, itp.)

4.

Zdjęcia wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesłać do dnia
22 sierpnia 2016 r. na adres e-mail: projekt@kolbaskowo.pl z tytułem: „Wystawa
fotograficzna walorów turystycznych Doliny Dolnej Odry”.

5.

Uczestnicy mogą zgłaszać maksymalnie trzy zdjęcia w wersji elektronicznej, o objętości
do 10 MB.

6.

Zdjęcie nie może być poddane obróbce komputerowej, za wyjątkiem kadrowania. Winno
przedstawić jeden fotografowany temat. Do prezentacji nie zostaną zakwalifikowane
zdjęcia typu collage.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w wystawie prac
niespełniających kryteriów tematycznych i wymienionych wymogów formalnych, a także
do wyboru zdjęć na wystawę w przypadku otrzymania znacznej ilości zdjęć.

8.

Wybrane zdjęcia zostaną wyeksponowane przez Organizatora jako „Prezentacja Walorów
Turystycznych Doliny Dolnej Odry” w Moczyłach w dniu 03.09.2016 r., a ich autorzy
otrzymają zestawy gadżetów promocyjnych Gminy Kołbaskowo.

9.

Udział w wystawie jest bezpłatny.

10.

Autorzy zdjęć wyrażą zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu
nadesłanych przez niego zdjęć, w szczególności w materiałach informacyjnych
i promocyjnych Gminy Kołbaskowo (np. strona internetowa, artykuły prasowe).

11.

Autorzy zdjęć wyrażają zgodę na bezpłatne przeniesienie na Gminę Kołbaskowo
autorskich praw majątkowych na następujących polach eksploatacji: publikowanie
w internecie i w wersji papierowej, publiczne wywieszanie, wyświetlanie,
rozpowszechnianie podczas imprez i wydarzeń, przenoszenie własności egzemplarzy
fotografii w postacie papierowej lub cyfrowej, kopiowanie, utrwalanie na nośnikach
pamięci, kopiowanie, utrwalanie w formie papierowej, obróbka cyfrowa zdjęć.

12.

Udział w wystawie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika
na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922). Podanie danych jest
dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w wystawie.

