REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Z ŻYCIA AKADEMII”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Z życia Akademii" i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach z siedzibą przy ul. Zacisze 3 w Katowicach, NIP: 634-013-64-34, zwana dalej
„Organizatorem”.
3. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został udostępniony na stronie
internetowej Organizatora prowadzonej pod adresem www.am.katowice.pl.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego zdjęcia obrazującego codzienność
w Akademii.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba, która udział w konkursie
zgłosiła na formularzu Zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej:
Zgłoszenie).
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z warunkami Konkursu
określonymi w Regulaminie oraz ich akceptacja poprzez złożenie własnoręcznego czytelnego
podpisu na Zgłoszeniu. Złożenie podpisu na formularzu Zgłoszenia uważa się za
równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki udziału w Konkursie określone
w Regulaminie.
3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, iż w celu prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu, a w szczególności identyfikacji autora pracy, niezbędne jest wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w Zgłoszeniu. Warunkiem udziału
w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadto wyrażenie zgody na przeniesienie na
Organizatora majątkowych praw autorskich do zgłaszanej pracy na polach eksploatacji
określonych w Zgłoszeniu. W wyniku przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy,
praca ta staje się własnością Organizatora z chwilą przekazania pracy. Organizator
zobowiązuje się wymieniać na egzemplarzach pracy autora.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią
z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw autorskich do zgłoszonej pracy,
uczestnik może zostać pociągnięty w szczególności do odpowiedzialności za wyrządzoną
Organizatorowi szkodę.
§3
ZASADY ZGŁOSZENIA PRACY
1. Udział w Konkursie jest wolny od jakichkolwiek opłat. Nie mniej koszty związane
z wykonaniem zdjęcia oraz wysyłki/złożenia pod adres wskazany przez Organizatora ponosi
Uczestnik i nie podlegają one zwrotowi przez Organizatora.

2. Zdjęcia można zgłosić do Konkursu poprzez:
- przesłanie pocztą lub dostarczenie ich w formie elektronicznej (CD, pendrive) na adres:
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Zacisze 3, 40-025 Katowice;
lub
- przesłanie drogą mailową na adres biurorektora2@am.katowice.pl;
Z dopiskiem/tytułem KONKURS FOTOGRAFICZNY.
3. Do pracy bezwzględnie należy dołączyć Zgłoszenie wzięcia udziału w konkursie, którego
formularz jest do pobrania na stronie Organizatora prowadzonej pod adresem
www.am.katowice.pl. Zgłoszenie z oryginalnym podpisem należy przesłać pocztą lub
dostarczyć na adres Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Zacisze
3, 40-025 Katowice.
4. Prace należy zgłosić w terminie od 1 marca do 31 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do
Akademii).

§4
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGŁASZANEJ PRACY
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia obrazującego codzienne życie Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
2. Każdy Uczestnik może nadesłać max 3 zdjęcia w formacie jpg. Nie dopuszcza się prac
wykonanych lub zgłaszanych przez kilku uczestników wspólnie.
3. Praca może zostać wykonana przy użyciu dowolnego sprzętu, jednak wymagane jest, aby
zdjęcia spełniały następujące warunki: krótszy bok min. 1770 pikseli (15 cm), rozdzielczość:
min. 300 dpi; dla zdjęć zrobionych telefonem komórkowym - min. 3 MB.
4. Praca musi być wykonana samodzielnie.
5. Do zdjęcia należy dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem autora.
6. Uczestnik deklaruje, że ma zgodę na wykorzystanie wizerunku osób trzecich znajdujących
się na zdjęciu.
7. Zgłaszane zdjęcia nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści
powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe lub zawierające materiały chronione
prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
§5
SPOSÓB I KRYTERIA WYBORU LAUREATÓW
1. Konkurs rozstrzyga powołana przez Rektora komisja konkursowa (dalej: Komisja).
2. Spośród nadesłanych prac Komisja wyłoni laureata nagrody głównej. Komisja przyzna
także wyróżnienia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy oraz nieprzyznania
wyróżnień w sytuacji, kiedy prace będą prezentowały niski poziom artystyczny i nie spełnią
oczekiwań Organizatora.
4. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany
przez wszystkich członków Komisji.
5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2018 r.

7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora prowadzonej pod
adresem www.am.katowice.pl. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku na
wskazany w Zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
8. W Konkursie nie będą uwzględniane prace:
a) zgłoszone przez osoby nie spełniające kryteriów udziału w Konkursie,
b) wykonane przez kilku Uczestników lub zgłoszone przez kilku Uczestników wspólnie,
c) zgłoszone bez załączonego Zgłoszenia, względnie prace zgłoszone wraz z nieprawidłowo
wypełnionym Zgłoszeniem, przez co należy rozumieć Zgłoszenie nie podpisane przez
uprawnioną osobę albo nie zawierające danych wystarczających w celu identyfikacji
zgłaszającego/Uczestnika lub wysłania zawiadomienia o konieczności uzupełnienia
Zgłoszenia,
d) zgłoszone z załączonym Zgłoszeniem, nie mniej ze Zgłoszenia wynika, że nie wyraża się
zgody na warunki uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w § 2 Regulaminu,
e) zgłoszone po terminie zgłoszenia prac, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu,
f) nie spełniające kryteriów, o których mowa w § 4 Regulaminu,
g) zgłoszone do Konkursu na koszt Organizatora,
h) prace, których autorstwa nie można ustalić lub których autorem lub właścicielem
majątkowych praw autorskich jest inna osoba niż Uczestnik.
§6
NAGRODY
Przyznane zostaną nagrody:
Nagroda główna – 500 zł brutto
wyróżnienia – po 300 zł brutto.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Organizatora
prowadzonej pod adresem www.am.katowice.pl.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania Konkursu
w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

