
Regulamin

 Konkursu fotograficznego "Wąwozy Lublina"

§ 1
Organizator i cele Konkursu 

1. Organizatorem  Konkursu  fotograficznego  „Wąwozy  Lublina”  realizowanego 
w ramach kampanii edukacyjnej „Działania na rzecz podniesienia świadomości 
ekologicznej  mieszkańców  na  temat  znaczenia  wąwozów  i  suchych  dolin 
Lublina”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Gmina Lublin, z siedzibą w Lublinie,  
przy Placu Króla Władysława Łokietka 1, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Operatorem Konkursu jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, 
z siedzibą przy ul. Zana 38 w Lublinie, zwany dalej „Operatorem”.

3. Celem  Konkursu  jest  zachęcenie  Uczestników  do  twórczej  wypowiedzi  za 
pomocą fotografii.

§ 2
Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich fotografujących.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin.

§ 3
Przedmiot Konkursu

1. Przedmiotem  Konkursu  jest  fotografia  w  formie  papierowej,  zwana  dalej 
„fotografią” przedstawiająca temat Konkursu, którym są „Wąwozy Lublina”. 

2. Temat Konkursu może być interpretowany w sposób dowolny, jednak zgłoszone 
do Konkursu fotografie muszą być wykonane na terenie Lublina.

3. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną.
4. Do  Konkursu  dopuszcza  się  wyłącznie  odbitki  na  błyszczącym  papierze 

fotograficznym w formacie 20x30.
5. Każdy Uczestnik może przedstawić do Konkursu maksymalnie 5 fotografii.
6. Do  zgłoszonych  prac  należy  dołączyć  czytelnie  wypełnioną  kartę  zgłoszenia 

stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu, umieszczoną w kopercie. Na kopercie 
i pracach Organizator umieści numer pozwalający na identyfikację autora.

7. Zgłaszając fotografię na Konkurs autor oświadcza, że ma do niej wyłączne i pełne 
prawa  autorskie  oraz  akceptuje  możliwość  wykorzystania  tej  fotografii  przez 
Organizatora zgodnie z podanymi poniżej warunkami.
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8. Prawa autorskie do zgłoszonych na Konkurs fotografii pozostają własnością ich 
autorów.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich 
prac do celów ekspozycyjnych oraz publikacji w formie elektronicznej na stronie 
internetowej Organizatora i w przygotowywanej monografii naukowej w tym także 
na jej okładce w celu popularyzacji Konkursu.

10. Fotografie  zakwalifikowane  do  wystawy  pokonkursowej  pozostają  własnością 
autora, jednak autor wyraża zgodę na prezentację fotografii przez okres trwania 
tej  wystawy  oraz  opublikowanie  jego  imienia  i  nazwiska  w  materiałach 
promocyjnych  związanych  z  Konkursem,  w  tym  na  stronie  internetowej 
Organizatora.

§ 4
Termin i sposób dostarczenia prac

1. Termin  złożenia  prac  w  siedzibie  Operatora  –  Wydział  Ochrony  Środowiska 
Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38, 20-601 Lublin – upływa 27 listopada 2014 r.

2. Prace  mogą  być  dostarczane  osobiście  przez  Uczestnika,  za  pośrednictwem 
kuriera lub poczty,  z dopiskiem na kopercie  „Konkurs fotograficzny – Wąwozy 
Lublina”.

3. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac podczas transportu.

§ 5
Termin i sposób oceniania prac

1. Oceny fotografii dokona Komisja powołana przez Organizatora.
2. Ocena fotografii przez Komisję będzie dokonywana pod kątem:

1) interpretacji i nawiązania do tematu;
2) oryginalności wykonania fotografii;
3) pomysłowości;
4) walorów artystycznych, estetycznych i merytorycznych prac.

3. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wernisaż wystawy pokonkursowej 
odbędzie  się  w  dniu  12  grudnia  2014  r. podczas  konferencji  naukowej 
w Ratuszu,  Plac  Władysława  Łokietka  1,  sala  im.  Kardynała  Stefana 
Wyszyńskiego Prymasa Polski (sala obrad Rady Miasta Lublin).

4. Laureaci  Konkursu  o  jego  wynikach,  będą  zawiadomieni  poprzez  e-mail  lub 
drogą telefoniczną do 9 grudnia 2014 roku.

5. Decyzje Komisji są ostateczne.

§ 6
Nagrody w Konkursie

1. Komisja  przyzna nagrody indywidualne za zajęcie  I,  II  i  III  miejsca,  w postaci 
nagród rzeczowych: akcesoria i sprzęt fotograficzny, albumy. 

2. Dodatkowo Komisja przyzna trzy wyróżnienia.
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§ 7
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie  spory,  mogące  wyniknąć  pomiędzy  Organizatorem  i  Uczestnikami 
Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Lublinie.

2. W  kwestiach  nieuregulowanych  Regulaminem  stosuje  się  w  szczególności 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej  www.um.lublin.eu w zakładce: 
Lublin miasto ekologiczne-aktualności

4. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również 
zastrzega  sobie  prawo  odwołania  lub  nierozstrzygnięcia  Konkursu,  bądź 
nieprzyznania wszystkich lub niektórych nagród wymienionych w Regulaminie.

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.
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