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(e) przesyłanie przy wykorzystaniu informatycznych oraz 

      telekomunikacyjnych środków przekazu obrazu,

(f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał dostęp

     do zdjęć, w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Uczestnik wyraża zgodę na użyczenie zdjęć dla Instytutu Myśli

    Polskiej  im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach,

    ulica Teatralna 4, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury,

    prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach 

    pod numerem RIK-D/23/2016, NIP: 6342865350, REGON: 

    364603340; reprezentowanym przez: p.o. Dyrektora – Łukasza 

    Rosickiego, w celu realizacji zadania „Ziemia częstochowska –  

    obrzędowość doroczna i tradycyjna zabudowa”, do 

    upowszechnienia efektu badań w publikacji książkowej

    i  videoblogach.

5. W przypadku wystąpienia wobec Współorganizatorów przez 

    osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich 

    lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze 

    zdjęć, uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania 

    związane z roszczeniami takich osób.

    Postanowienia końcowe:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za

    ewentualne zdarzenia losowe z udziałem

    uczestników Konkursu podczas jego trwania

    jak i odpowiedzialności cywilnej za działania 

    uczestników.

2. Uczestnicy startują w Konkursie na własną

    odpowiedzialność.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany

    regulaminu. Zmieniony regulamin obowiązuje

    od momentu opublikowania.

4. O wszelkich zmianach Organizator będzie

    informować na stronach rok.czestochowa.pl

    oraz na stronie fb.

5. W sprawach nie ujętych w niniejszym

    regulaminie mają zastosowanie przepisy

    Kodeksu Cywilnego.



Postanowienia ogólne:

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu 

fotograficznego 

         „ETNOfoto 2022”, zwanego dalej Konkursem.

Organizatorem Konkursu jest: Regionalny Ośrodek Kultury

w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Ogińskiego 13a

REGULAMIN
I Regionalnego Konkursu Fotograficznego 

„ETNOfoto – Tradycyjna zabudowa”

Kryteria udziału w Konkursie:

1. Do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się jedynie osoby 

    pełnoletnie.

2. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków,

    wyrażonych w niniejszym regulaminie.

3. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do 

    pasjonatów fotografii.

4. Prace konkursowe należy wykonać podczas całego roku 

    kalendarzowego czyli przez dwanaście miesięcy roku.

5. Zdjęcia wyłącznie w formie pliku JPG (dłuższy bok zdjęcia 

    powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli, minimalna wielkość:

 

    3 MB) należy przesłać na adres email: 

    folklor@rok.czestochowa.pl wraz z wypełnioną kartą

    zgłoszenia (załącznik nr 1 regulaminu).                                                    

Uczestnik powinien zgłosić do Konkursu minimum 3 zdjęcia 

ilustrujące 6 obiektów tradycyjnej zabudowy lub zabytków.

Prace konkursowe powinny przedstawiać tradycyjną zabudowę  

(lub zabytki):

- wiejskiej architektury mieszkalno-gospodarczej (np.: domy, 

  stodoły, spichlerze itp.),

- wiejskich budynków reprezentacyjnych (pałace, zabudowania 

  dworskie, itp.),

- malej architektury (np.: gołębniki, pompy, ogrodzenia itp.), 

- wiejskiej architektury przemysłowej (np.: cegielnie, gorzelnie, 

  wapienniki itp.),

- rzemiosła wiejskiego (np. kuźnie, młyny),

- budynków użyteczności publicznej (np.: szkoły, remizy strażackie)

- architektury sakralnej (np. kościoły, kapliczki itp.). 

Prace powinny przedstawiać zabytkowe obiekty wiejskie,

znajdujące się na terenie wsi w regionie częstochowskim.

1. Pliki zdjęciowe muszą być podpisane nazwiskiem autora oraz 

    tytułem fotografii.

2. Każde zdjęcie musi posiadać opis fotografowanej zabudowy.

3. Termin nadsyłania prac: do 30.09.2022r.; do 31.12.2022r.;

    do 31.03.2023r. oraz do 30.06.2023r.

4. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że 

    przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 

    fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać 

    prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr 

    osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 

    obyczajowych.

5. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez 

    Organizatora informacji dotyczących Konkursu, za pomocą 

    adresu e-mail lub nr telefonu podanego w karcie zgłoszenia.

Wyniki Konkursu:

1. Oceny materiałów fotograficznych dokonywać będzie Kapituła 

    Konkursu powołana przez Organizatora.

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 18.08.2023r. 

    na stronach rok.czestochowa.pl oraz na stronie fb.

3. Zostanie zorganizowana wystawa wybranych nagrodzonych 

    prac, która jest  planowana na wrzesień 2023 r.

4. Zwycięzcy Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody finansowe.

5. Wydanie Nagrody możliwe jest jedynie w formie przelewu

    pieniężnego, wykonanego na numer konta podany w podpisa-

    nym oświadczeniu przekazanym przez Laureata drogą

    elektroniczną (skan), w terminie do 14 dni

    roboczych od daty przekazania Organizatorowi, danych

    niezbędnych do wykonania przelewu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania 

    imion, nazwisk, wizerunku i informacji o laureatach konkursu 

    oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych 

    współorganizatorów oraz w prasie, mediach i Internecie.

Wykorzystywanie prac:

Uczestnik Konkursu przez wypełnienie karty zgłoszenia 

oświadcza, iż:

1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie

    do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące

    na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie,

2. Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronach Organizatora 

    prowadzonych w sieci Internet pod adresami: 

    rok.czestochowa.pl, oraz ich profilach FB, w czasie trwania 

    konkursu oraz po jego zakończeniu,

3. Udziela Współorganizatorom bezterminowej, nieodpłatnej, 

    niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do 

    korzystania z autorskich praw majątkowych do nagrodzonych 

    zdjęć, w celu podania w Internecie do publicznej wiadomości 

    informacji o wynikach konkursu, wykorzystania zdjęć w celach 

    promocji i reklamy Organizatora  w zakresie następujących pól 

    eksploatacji:

(a) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolnymi 

      technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego, światło-

      czułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, kompute-

      rową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, 

      techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub 

      upubliczniania;

(b) wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały, 

      sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów;

(c) wprowadzenie do sieci teleinformatycznych

      i informatycznych oraz innych form przekazu danych tj. SMS, 

      MMS itp. oraz przekazu interaktywnego;

(d) wprowadzenie do sieci multimedialnych w tym do Internetu i 

      telefonii mobilnej;

Cele Konkursu:
                                                                                                                                                                                                                                                     
1. Gromadzenie i prezentacja materiałów dokumentujących 
    zabytki kultury materialnej budownictwa wiejskiego w regionie 
    częstochowskim.                                                                                                                                         
2. Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej 
    oraz indywidualnych zdolności twórczych w zakresie fotografii.                                                                                                                 
3. Zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu 
    częstochowskiego.
4. Wzmocnienie poczucia tożsamości oraz więzi emocjonalnych
    z regionem częstochowskim.
5. Promowanie tradycji, wzrost świadomości społecznej 
    dotyczącej dawnej zabudowy.
6. Inspiracja do dalszych działań w kierunku kultywowania 
    tradycji i dziedzictwa, poprzez zarejestrowanie
    i rozpowszechnianie obrazów związanych z konkursem
    „ETNOfoto 2022”.
Szczegółowe informacje na temat zasad organizacyjnych 
Konkursu oraz jego przebiegu zostaną udostępnione na stronach 
Organizatora: rok.czestochowa.pl oraz stronie fb.
Wszelkie pytania należy kierować na adres: 
                          folklor@rok.czestochowa.pl


