Regulamin konkursu
pn. „Jak zmienia się Wielkopolska dzięki funduszom unijnym?”
§1
1. Konkurs fotograficzny pn.: „Jak zmienia się Wielkopolska dzięki funduszom unijnym?” jest organizowany
przez Punkt Informacyjny Europe Direct – Południowa Wielkopolska przy Eurocentrum Innowacji i
Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim.
§2
1. Celem konkursu fotograficznego jest wyłonienie i nagrodzenie zdjęć przedstawiających najciekawsze projekty
sfinansowane ze środków UE w województwie wielkopolskim.
2. Fotografie pokazujące zmiany jakie dokonały się dzięki inwestycjom dofinansowanym z Funduszy
Europejskich w województwie wielkopolskim mogą przedstawiać:
• elementy krajobrazu oraz architektury i infrastruktury;
• zmiany lub nowe sytuacje i zachowania ludzkie, nowe możliwości jednostek i całego społeczeństwa;
• zmianę funkcji miejsc, obiektów i podmiotów w wyniku dotowanych inwestycji.
§3
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby zajmujące się amatorsko fotografią, z wyjątkiem
pracowników i członków rodzin organizatora.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęcia w terminie od 1.07.2011r. do 30.09.2011r.:
- drogą elektroniczną na adres europe.direct.ostrow@ctiw.pl,
- lub przesłanie pocztą płyty CD/DVD ze zdjęciem oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na adres:
Punkt Informacyjny Europe Direct – Południowa Wielkopolska
przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Budowlanych 5,
63-400 Ostrów Wielkopolski
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07.10.2011r.
§4
1. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak przesyłać zdjęcia można tylko w formie plików
cyfrowych. W przypadku zdjęć analogowych uczestnik konkursu powinien we własnym zakresie skanować
prace do plików cyfrowych i przetworzyć je zgodnie z wymaganiami konkursu.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej.
3. Zgłoszone do konkursu zdjęcia muszą być w formacie pliku JPEG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 10
MB (min. 1 MB).

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej,
przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku, prac których autorzy nie przesłali oświadczeń
oraz prac które naruszają regulamin konkursu.
5. Do każdego zdjęcia należy dołączyć formularz zgłoszeniowy zawierający następujące informacje:
• tytuł zdjęcia;
• nazwę projektu i miejscowość, w której znajduje się inwestycja, a także nazwę programu, z którego
projekt został sfinansowany;
• ewentualny opis dodatkowy zawierający np.: parametry techniczne zdjęcia, własne uwagi.
§5
1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualne wykorzystywanie jej
przez Organizatora do celów marketingowych.
2. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w działaniach
niezbędnych dla prawidłowego przebiegu konkursu.
3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne
udostępnianie pracy przez Organizatora, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, w tym w
szczególności wprowadzania projektu do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i
zwielokrotnianie projektu każdą techniką oraz przesyłanie innym podmiotom współpracującym.
§6
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji Konkursu przed czasem jego
zakończenia, nie wręczając nagród.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu
spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za
które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
4. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
6. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy
„Jak zmienia się Wielkopolska dzięki funduszom unijnym?”

Tytuł zdjęcia

Imię i nazwisko autora
Nazwa
projektu/programu z
którego sfinansowano
inwestycję
Lokalizacja inwestycji
Adres e-mail autora
Telefon kontaktowy

Informacje dodatkowe

OŚWIADCZENIA

Oświadczam iż zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu „Jak zmienia się Wielkopolska dzięki funduszom
unijnym?” i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizowaniem Konkursu (zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883.)

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych dzieła (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000 r. ze zmianami), a także odpowiedzialności cywilnoprawnej
oświadczam, że zdjęcie nadesłane na Konkurs „Jak zmienia się Wielkopolska dzięki funduszom unijnym?” zostało
stworzone samodzielnie. Jednocześnie oświadczam, że w/w zdjęcie nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych innych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu – Charakterystyka nagród rzeczowych

I miejsce

Rower górski KELLYS

II miejsce

Mini Wieża SAMSUNG
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III miejsce

Dysk przenośny – zewnętrzny INTENSO 500 GB
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