Regulamin Konkursu fotograficznego
§ 1. Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Geocaching Warszawa.
§ 2. Uczestnicy
1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy geokeszerzy bez względu na wiek; osoby
niepełnoletnie zobowiązane są przedłożyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na
udział w konkursie.
2. Z konkursu wyłączeni są członkowie Komisji Konkursowej.
3. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
§ 3. Cele
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Popularyzacja wiedzy o geocachingu,
Rozwijanie i kształtowanie przyjaznych naturze postaw proekologicznych.
Promowanie turystyki.
Popularyzacja wiedzy geologicznej.
§ 4. Opis
Przedmiotem konkursu jest fotografia ukazująca walory przyrodnicze, krajobrazowe,
edukacyjne i społeczne związane ze zdobywaniem skrytek.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia w każdej z trzech kategorii:
Kocham Earthcache!
Uwielbiam poszukiwać
Zachwyciło mnie…
wraz z krótkim opisem (tytuł zdjęcia, kategoria, imię, nazwisko i nick autora). W
przypadku nadesłania większej liczby prac, organizatorzy wybiorą losowo 3 zdjęcia.
Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
Prace należy dostarczyć w wersji cyfrowej (w formacie JPG i minimalnej
rozdzielczości – 1600 x 2400 px)
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Eventu Geocaching Party 2019
Najlepsze prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej
Eventowi.
Prace należy przesyłać elektronicznie na adres:

konkursfotogeowarszawa@gmail.com
8. Termin przyjmowania prac konkursowych 30.06.2019r.
§5. Nagrody
1. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez
organizatorów i sponsorów Eventu.

§ 6.Prawa i obowiązki organizatora
1. Zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji Konkursowej powołanej
przez organizatorów, w skład którego wejdą przedstawiciele środowiska keszerskiego
oraz profesjonalny fotograf.
2. Jury dokona oceny prac biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność
nadesłanych fotografii.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej prezentacji zdjęć (z
poszanowaniem prawa autorskiego), teraz i w przyszłości, w serwisach
społecznościowych, materiałach związanych z Eventem oraz innymi przyszłymi,
niekomercyjnymi zdarzeniami organizowanymi dla popularyzowania geocachingu.
§ 7. Wykorzystanie projektów i prawa autorskie
1. Z chwilą nadesłania zdjęć Autor przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa
autorskie, w szczególności:
a) utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy zdjęcia każdą
możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich
(drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową,
cyfrową), w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie
odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych,
cyfrowych, techniką wideo, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika,
b) wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora),
przesyłania
przy
pomocy
sieci
multimedialnej,
komputerowej
i teleinformatycznej, w tym Internetu,
c) publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na
ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach,
w folderach i ulotkach, a także w kalendarzach.
2. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem
Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
2. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane zdjęcia stanowią jego
wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów
prawa. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie
nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw
autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
3. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2016 r. poz. 922) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia
laureata i ogłoszenia wyników.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz
przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o ww. Zmianach zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
5. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze
negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich
rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

