REGULAMIN AKCJI FOTOGRAFICZNEJ „SELFI KOSZALIN”
Organizator
Organizatorem akcji fotograficznej pt. "SELFI KOSZALIN" jest Koszalińska Izba PrzemysłowoHandlowa (KIPH), której siedziba znajduje się przy Placu Wolności 2-3 w Koszalinie oraz UCDesign
reprezentowana przez Urszulę Cienkowską zamieszkałą przy ul. Reymonta 9/2 w Koszalinie. Projekt
realizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

Cel akcji fotograficznej
Celem akcji fotograficznej jest poznanie ciekawych miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym
Koszalina, poznaniem ciekawych miejsc i zwiedzaniem Koszalina jako miejscem spotkania wielu
kultur. Akcja ma na celu zachęcenie mieszkańców Koszalina i miłośników miasta oraz turystów
przybyłych do Koszalina do zrobienia sobie zdjęcia typu selfie na tle charakterystycznych elementów
Koszalina. Z zebranych zdjęć ulic organizator zorganizuje wystawę pt. "Selfi Koszalin" w City Box przy
ul. Rynek Staromiejski 14 w Koszalinie.

Informacja o akcji fotograficznej
Akcja "Selfi Koszalin" jest także codwutygodniowym konkursem, w którym każdy uczestnik może
wziąć udział. Wysyłając zdjęcia należy określić, która fotografia bierze udział w konkursie. Jeżeli
uczestnik nie zaznaczy danej fotografii, wyboru dokonuje organizator konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w akcji fotograficznej jest:
1. Wykonanie dowolnej ilości zdjęć typu selfie w dowolnym miejscu w Koszalinie z podaniem nazwy
miejsca lub ulicy w celu weryfikacji, czy przesłane zdjęcie zostało wykonane w Koszalinie. Zdjęcie
może być wykonane dowolnym sprzętem służącym do rejestrowania obrazu, np. komórką.
2. Spełnienie warunków dotyczących rozmiaru zdjęcia: najlepiej 5,0 MPx, czyli 2600 pikseli na 1950
pikseli, w celu uzyskania dobrej jakości do druku, ALE DOPUSZCZALNE SĄ INNE WYMIARY.
3. Wydrukowanie i wypełnienie ręcznie karty zgłoszeniowej.
2. Wysłanie zdjęcia wraz ze skanem lub zdjęciem karty zgłoszeniowej na adres mailowy:
selfikoszalin@gmail.com do 9 września 2015 r.
4. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
Zgłoszenie nie zostanie przyjęte, jeżeli nie spełni powyższych warunków.

Oświadczenie uczestnika
- Oświadczam, że jestem autorem fotografii zgłoszonych do akcji pt. „Selfi Koszalin"
oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.
- Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku, widocznego na przesłanych zdjęciach.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji akcji „Selfi Koszalin" (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych; Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)oraz na publikację mojego wizerunku
wykonanego w czasie realizacji i imprezie towarzyszącej w celach promocyjnych niniejszej akcji.
- Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie zakwalifikowanych zdjęć, które wzięły udział

w wystawie „Selfi Koszalin” w celach promocyjnych projektu, promocji miasta Koszalin i innych
inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych.
- Zapoznałam/em się z regulaminem akcji „Selfi Koszalin”.

Nagrody w codwutygodniowym konkursie
Do wygrania są dwie nagrody: publiczności oraz organizatora. Każde wybrane przez uczestnika
zdjęcie wysłane do akcji może zdobyć jedną z nagród.
Nagrodę publiczności wygrywa uczestnik, którego zdjęcie na wydarzeniu o nazwie "Selfi Koszalin"
zdobędzie najwięcej polubień, poprzez kliknięcie "Lubię to" pod zdjęciem opublikowanym na portalu
społecznościowym Facebook.
Nagrodę organizatora zdobywa uczestnik, którego zdjęcie zostało wybrane w głosowaniu jury, czyli
osób wytypowanych przez organizatora. Przy ocenie szczególna uwaga będzie zwracana na jakość
zdjęć, kadrowanie i oryginalność.
Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe przesłane na adres zamieszkania podany w karcie
zgłoszeniowej. Laureaci nie mogą wziąć udziału w kolejnych codwutygodniowych konkursach.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wyłaniania zwycięzcy i przyznawania
w przypadku niedostatecznej jakości prac konkursowych.

Wystawa
Wystawa odbędzie się we wrześniu 2015 roku w City Box, Rynek Staromiejski 14 w Koszalinie.
Autorzy wybranych zdjęć do wystawy zostaną powiadomieni o udziale drogą e-mailową.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru przesłanych zdjęć, które pojawią się na
wystawie. Do wystawy zostaną zakwalifikowane jedynie fotografie, które spełniają
warunki określone w regulaminie.

Terminarz
Akcja fotograficzna trwa do: 9 września 2015 roku do godziny 23.59
Terminy poszczególnych konkursów akcji:
24.06 - 15.07 - I konkurs
15.07 - 29.07 - II konkurs
29.07 - 12.08 - III konkurs
12.08 - 26.08 - IV konkurs
26.08 - 9.09 - V konkurs
Wystawa w City Box: wrzesień 2015
Kontakt:
selfikoszalin@gmail.com
ucienkowska@gmail.com
www.facebook.com/UCienkowskaDesign

Postanowienia końcowe
Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Przystąpienie do akcji jest dobrowolne.
Uczestnik projektu wyraża zgodę na udostępnienie swoich zdjęć na wystawę pt. "Selfi Koszalin".
Organizatorzy na podstawia art. 921 par. 3 kodeksu cywilnego, nabywają pełne prawa autorskie
majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych w całości lub we fragmentach, co w szczególności
odnosi się do utrwalania i zwielokrotniania utworów, zapisywania i wytwarzania dowolną techniką
egzemplarzy prac w tym technik druku, reprograficzną, wystawienie, odtworzenie, zapisu cyfrowego ,
wyświetlanie, publiczne udostępnianie w sieci internet, rozpowszechnianie w prasie, na plakatach,
wykorzystanie w drukach, w tym informacyjnych i promocyjnych. Organizatorzy nie są zobowiązani
do rozpowszechniania nagrodzonych prac konkursowych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym

regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych dla należytego
przeprowadzenia Konkursu ustaw.
Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji wybranych zdjęć na wystawę.
Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

Karta zgłoszeniowa do akcji fotograficznej „SELFI KOSZALIN"
Imię:.......................................................................................................
Nazwisko:..............................................................................................
Adres zamieszkania
ulica:......................................................................................................
nr domu/mieszkania:............................................................................
kod pocztowy:......................................................................................
miejscowość:........................................................................................
adres e-mail:.........................................................................................
nr telefonu:...........................................................................................
opis miejsca wykonania zdjęcia:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
numer zdjęcia wybranego do konkursu:......................................................................................
Oświadczenie uczestnika
- Oświadczam, że jestem autorem fotografii zgłoszonych do akcji pt. „Selfi Koszalin"
oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.
- Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku, widocznego na przesłanych zdjęciach.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji akcji „Selfi Koszalin" (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych; Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)oraz na publikację mojego
wizerunku wykonanego w czasie realizacji i imprezie towarzyszącej w celach promocyjnych
niniejszej akcji.
- Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie zakwalifikowanych zdjęć, które wzięły udział
w wystawie „Selfi Koszalin” w celach promocyjnych projektu, promocji miasta Koszalin i
innych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych.
- Zapoznałam/em się z regulaminem akcji „Selfi Koszalin”.
.........................................................
podpis uczestnika
.............................................................
w przypadku uczestnictwa w konkursie osoby niepełnoletniej
podpis opiekuna prawnego/rodzica

