REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO o tematyce ekologicznej
pt.: "Ciepłe spojrzenie na Zabrze "
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizator: Organizatorem konkursu jest Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z
o.o. zwane dalej „Organizatorem”.
2. Adres Organizatora: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. J.W. Goethego 3,
41-800 Zabrze
3. Cele konkursu: Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych fotografii, charakteryzujących się
wysokim poziomem artystycznym a także:
-promocja poprzez fotografię walorów głównie przyrodniczo – krajobrazowych miasta Zabrze,
-uwrażliwienie na odbiór środowiska naturalnego w zakresie estetycznym i ekologicznym,
-propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,
-kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników zdolności artystycznych,
-rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska,
-wyzwalanie i utrwalanie potrzeby życia ekologicznego, w zgodzie z naturą,
-promocja ZPEC Sp. z o.o. jako dostawcy ekologicznego ciepła.
4. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu oraz zasady przyznania nagród.
II. ZASADY KONKURSU:
1. Czas trwania Konkursu: od 10 października do 10 listopada 2016 r.
2. Ponieważ Organizator świadczy usługi dostawy ekologicznego ciepła na terenie Gminy Zabrze,
Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec miasta Zabrze, który spełni wymogi niniejszego
regulaminu.
3. Przystąpienie do Konkursu następuje przez łączne:


przesłanie lub dostarczenie prac fotograficznych oraz



przesłanie (w formie skanu) lub dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, która
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i dostępna jest w wersji „do pobrania” na stronie
internetowej Organizatora
http://zpec.pl/uploads/images/cieple_spojrzenie_na_zabrze/KARTA_ZGLOSZENIA.pdf

4. Fotografie przesyłane na konkurs muszą być wykonane na terenie miasta Zabrze.
5. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 (trzy) fotografie pojedyncze, które w
nazwie muszą zawierać nazwisko i nr kolejny zdjęcia np. Kowalski foto nr 1.
6. Format prac - prace w formacie JPG o wymiarach nie mniejszych niż 1200x1600 pikseli i minimum
300 dpi w plikach nie przekraczających 5 MB.
7. Zabronione jest stosowanie technik fałszowania rzeczywistości, w szczególności fotomontażu.
8. Konkursowe fotografie należy nadsyłać na adres: marketing@zpec.pl w formie załączników do listu
elektronicznego, wiadomość należy zatytułować KONKURS FOTOGRAFICZNY – CIEPŁE SPOJRZENIE NA

ZABRZE bądź dostarczyć pocztą lub osobiście na płycie CD/DVD do siedziby
Zabrzańskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zabrzu przy ul. J.W. Goethego 3 (od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.30 do 14.30).
9. Termin nadsyłania fotografii upływa z dniem 10 listopada 2016 r. Decyduje data dostarczenia lub
przeslania fotografii do Organizatora. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brały udziału w
konkursie.
10. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
11. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.zpec.pl w zakładce: „akcja
ekologiczna”
III. PRAWA AUTORSKIE
1. Przesłane lub dostarczone fotografie mogą być wykorzystane przez Organizatora, który ma prawo do
nieodpłatnego wykorzystania ich do celów promocyjnych i edukacyjnych. W takim przypadku
Organizator opublikuje autora zdjęcia podając jego imię i nazwisko.
2. Uczestnik z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że udziela Organizatorowi zgodnie z
Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz.
631, z późn. zm.) nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez
czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych fotografii na wszystkich polach
eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:
- utrwalania;
- zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską;
- wprowadzenia do pamięci komputera;
- zamieszczania w mediach
- publicznego odtwarzania (w tym poprzez prezentowanie na wystawach);
- publikacji na stronach internetowych.
3. Fotografie nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi Uczestnika, dotychczas
niepublikowanymi i niezgłaszanymi do innych konkursów i być wykonane na terenie miasta Zabrze.
Nadesłanie fotografii na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
4. Zgłoszenie niepełnoletnich uczestników musi być potwierdzone zgodą ich opiekunów prawnych, a
nadto wymagane jest przedłożenie oświadczenia ich opiekunów prawnych, że niepełnoletni Uczestnik
jest autorem fotografii.
IV. NAGRODY I SPOSÓB WYBORU FOTOGRAFII.
1. Fotografie zostaną ocenione przez Komisję Konkursową zwaną dalej „jury” w składzie powołanym
przez Organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.
2. Fotografie zgłoszone do Konkursu oceniane będą pod względem:
a. zgodności z tematem Konkursu,
b. jakości wykonania,
c. kompozycji,
d. oryginalności.

3. Jury przyzna 5 nagród (w tym za 1 miejsce tablet). Dodatkowo każda nagrodzona i wyróżniona osoba
otrzyma gadżety reklamowe Organizatora i KSS Górnik Zabrze.
4. Jury zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.
5. Informacje o wynikach konkursu oraz o miejscu i terminie wręczenia nagród zostaną zamieszczone
na stronie Organizatora: www.zpec.pl
6. Nadesłanie prac oznacza akceptację Regulaminu konkursu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w Konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135).
2. Uczestnicy prac nagrodzonych i wyróżnionych wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska
w mediach, stronie internetowej Organizatora oraz Partnerów Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania wystawy najciekawszych zdjęć w wybranej
przez siebie placówce kulturalnej naszego miasta.
4.Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z
pracami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki podania przez Uczestnika
nieprawdziwych bądź cudzych danych.
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich innych osób przez
Uczestników Konkursu.
6.Wzięcie udziału w Konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku osób widniejących na nadesłanych fotografiach przez Organizatora do celów
informacyjnych poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora oraz w innych materiałach
związanych z konkursem, w tym dotyczących publikacji, których zadaniem jest szeroko rozumiana
promocja i edukacja. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi
autor fotografii.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania Konkursu
bez podania przyczyn.
8. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu i może on być
zmieniany przez Organizatora w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na stronie
internetowej www.zpec.pl. Wszelkie zmiany do regulaminu stają się skuteczne w chwili ich
zamieszczenia na w/w stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.
9. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
10. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.)

