Regulamin konkursu na najstarsze i najciekawsze zdjęcie ślubne z terenu Gminy Miastkowo

I. Przepisy ogólne
1. Organizatorem Konkursu na najstarsze i najciekawsze zdjęcie ślubne z terenu Gminy
Miastkowo jest Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie.
2. Przyniesione przedmioty oceniane będą w 2 grupach tematycznych:
• Najstarsze i najciekawsze zdjęcie ślubne
• Inna najciekawsza pamiątka związana z ceremonią zaślubin
3. Celem konkursu jest:
• Odnalezienie najstarszych i najciekawszych fotografii ślubnych z terenu Gminy
Miastkowo
• Odnalezienie innych starych pamiątek związanych z ceremonią zaślubin
• Wykorzystanie w/w przedmiotów na wystawie festiwalowej zatytułowanej „Kocha się nie
za cokolwiek, ale pomimo wszystko. ” oraz w wystroju banerowym podczas gminnych
dożynek.
4. W konkursie może brać udział każdy, za wyjątkiem członków Jury.
5. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w
konkursie i przekazanie prawa autorskiego na organizatorów (pozwolenie na publikacje
zdjęć i przetwarzanie danych osobowych).
II. Przepisy dotyczące pamiątek
1. Fotografie i pamiątki dotyczyć muszą mieszkańców gminy Miastkowo, muszą być
wykonane na w/w terenie.
2. W grupie innych pamiątek znaleźć się mogą dowolne przedmioty związane z ceremonią
zaślubin np. zaproszenia ślubne, bukiety ślubne, welony, obrazy tzw. monidła.
3. Przyniesione przedmioty muszą być opisane, zawierać ogólne informacje np. nazwiska
osób znajdujących się na zdjęciu, orientacyjną datę i miejsce jego wykonania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zdjęć o bardzo
niskiej jakości technicznej, lub nie spełniających kryteriów tematycznych i terytorialnych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wybranych przedmiotów i zdjęć na
wystawie festiwalowej ( z danymi identyfikującymi właściciela), oraz zeskanowanie
wszystkich zdjęć konkursowych, z możliwością ich późniejszego wykorzystania.
6. Po zakończeniu wystawy festiwalowej organizator zwraca oryginały zdjęć i pozostawione
pamiątki.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
nieodpłatnego wykorzystania zdjęć i pamiątek na wydawanych przez GOK materiałach
(katalog wystawy, informacje o wystawie i konkursie w prasie czy na stronie internetowej,
wydruk zdjęć na banerach.).
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w
celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z
dn.29.08.1997r.Dz. U.Nr 133 poz.833 z póz. zm).

III. Terminarz
1. Termin przynoszenia zdjęć i pamiątek mija 31 lipca 2020r.
2. Zwycięzców konkursu wyłoni Jury , powołane przez organizatora.
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7 sierpnia 2020r.
4. Organizator przewiduje dwie główne nagrody – tablety, oraz nagrody specjalne. Podział
nagród może ulec zmianie.
5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie.
6. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 6 września 2020 r. na otwarciu wystawy dożynkowej
„Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko”. Organizator zastrzega sobie prawo do
przerwania lub odwołania konkursu.
IV. Kontakt:
Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie
Ul. Łomżynska 25/1
gokm@op.pl
tel. 86 217 44 99

