REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO BFFO 2021

Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu organizuje konkurs fotografczny w ramach 6. Brzeskiego Festwalu Fotografi
Otworkowej 2021. Prace trzeba zgłosić do 31 marca 2021. Udział może wziąć każdy (uczestnicy do 18. roku życia
muszą mieć zgodę opiekunów). Do konkursu można zgłosić od 1 do 3 prac wykonanych techniką otworkową.
Temat dowolny. Zdjęcia muszą być wykonane w 2020 lub 2021 r. Nie będą przyjmowane prace, które były
zgłoszone w poprzedniej edycji konkursu. Fotografe nie mogą być fotomontażami i muszą być zgodne z prawem
oraz odpowiednie dla osób niepełnoletnich. Pliki cyfrowe (krótszy bok minimum 2000 pikseli, 300 dpi, jpg)
należy przesłać na adres konkursbfo@wp.pl wraz z formularzem zgłoszeniowym.
Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
–

powyżej 16. roku życia (I miejsce – 500 zł, II miejsce – 400 zł, III miejsce – 300 zł)

–

kategoria junior do 16. roku życia (I miejsce – 300 zł)

oraz wybierze prace na wystawę pokonkursową.
Uczestnik konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z fotografi w celu ich
wystawienia oraz promocji i informacji o Festwalu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO BFFO 2021

Imię i nazwisko ................................................................................................................................................
Data urodzenia ...............................................................................................................................................
Adres zamieszkania ........................................................................................................................................
E-mail ...........................................................................................................................................
Liczba zgłoszonych prac ..........
Oswiadczam, że autorka/autorem* prac zgłoszonych do Konkursu Fotografcznego BFFO 2021

jest .............................................................................................. i przysługują jej/mu* wszystkie prawa autorskie
do tychże fotografi, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich i jako pełnoletni
Uczestnik/rodzic niepełnoletniego Uczestnika /przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego Uczestnika*:
a) oswiadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego
postanowienia
b) oswiadczam, iż fotografe nie naruszają żadnych praw ani dóbr osobistych osób trzecich,
a także uzyskałam/uzyskałem* wymagane prawem zgody na rozpowszechnianie fotografi w ramach Konkursu
oraz w zakresie udzielonej licencji
c) udzielam Organizatorowi w imieniu własnym/autorki/autora* nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej
czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji)
na korzystanie z fotografi zgłoszonych do Konkursu
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych dziecka*, ktorego jestem
rodzicem/przedstawicielem ustawowym* na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 (RODO) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego
Uczestnika oraz umieszczenia danych osobowych Uczestnika na liscie laureatów Konkursu, a także w zakresie
niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnien wynikających z licencji udzielonej przez Uczestnika
lub rodzica/przedstawiciela ustawowego Uczestnika konkursu. Administratorem danych osobowych Uczestników
jest Organizator. Osoby, których dotyczą ww. dane, mają prawo dostępu do tresci swoich danych oraz ich
poprawiania. Informacja o przetwarzaniu danych znajduje się na stronie internetowej www.bck-brzeg.pl
e) wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora fotografi z moim wizerunkiem/ wizerunkiem
niepełnoletniego Uczestnika*, pochodzących z wernisażu lub innego wydarzenia związanego z Konkursem, w tym
na ich opublikowanie w srodkach masowego przekazu
f) oswiadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.

Data i miejscowosć .....................................
* - niepotrzebne skreslic

Czytelny podpis ..................................................

