ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.83.2020
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie konkursu fotograficznego na zdjęcia do kalendarza Gminy Płużnica
na 2021 r.
Na podstawie art. 7. ust. 1 pkt. 18 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Ogłasza się konkurs fotograficzny na zdjęcia do kalendarza Gminy Płużnica na 2021 r.
§2. Zasady przeprowadzenia konkursu określa Regulamin konkursu, stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OA.0050.83.2020
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 6 listopada 2020 r.

REGULAMIN
konkursu fotograficznego
na zdjęcia do kalendarza Gminy Płużnica na 2021 r.
1. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu fotograficznego na zdjęcia do kalendarza gminnego na 2020 rok jest Wójt
Gminy Płużnica.
2. Wszelkie zapytania związane z konkursem należy kierować do pracownika Urzędu Gminy
w Płużnicy, p. Marianny Zakrzewskiej pod numerem telefonu 56 687 52 09 lub 881 468 881
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej m.zakrzewska@pluznica.pl
3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.pluznica.pl
oraz w wersji papierowej w siedzibie organizatora w Urzędzie Gminy w Płużnicy w Punkcie Obsługi
Klienta.
2. Cel konkursu
1. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców Gminy Płużnica poprzez zaangażowanie ich
we współtworzenie kalendarza gminnego i w tworzenie pozytywnego wizerunku Gminy jako miejsca
dobrego i przyjaznego do życia.
2. Zdjęcie związane z gminą Płużnica (krajobraz, przyroda, obiekt, ciekawe miejsce, zdjęcie
z gminnej/sołeckiej imprezy itp.) wykonane najpóźniej w 2010 roku, wybrane przez Komisję posłuży
do opracowania kalendarza na 2021 rok.
3. Zdjęcia zgłoszone do konkursu mogą być wykorzystane również w innych materiałach
promocyjnych i informacyjnych - folderach, ulotkach, plakatach, portalu społecznościowym oraz
na stronach internetowych Gminy Płużnica.
3. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni
oraz niepełnoletni (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych) mieszkaniec i były mieszkaniec
gminy Płużnica, który nadeśle swoje prace w terminie określonym przez organizatora.
2. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia wykonane dowolną techniką.
3. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących
z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
4. Zdjęcia lub ich skan muszą być zapisane w formacie JPG lub PNG i być dobrej jakości
(nierozmazane).
4. Nagroda
1. Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych zdjęć wybierze minimum 12 zdjęć.
2. Każda osoba, której zdjęcie zostanie wybrane przez Komisję do publikacji w kalendarzu gminnym
otrzyma nagrodę w postaci torby z gadżetami gminnymi.

5. Zgłoszenie prac
1. Zgłoszenia prac należy dokonać do dnia 15 listopada 2020 roku do godz. 15.30.
2. Zgłoszona praca powinna zawierać:
• zdjęcia lub skan zdjęcia, zapisane na dowolnym nośniku danych typu pendrive, płyta CD itp.,
zgodne z wymogami, o których mowa w punkcie 3 niniejszego Regulaminu konkursu,
• wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o przejściu
majątkowych praw autorskich, będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu.
W sytuacji, gdy uczestnikiem konkursu nie jest osoba pełnoletnia wymagany jest podpis
rodzica/opiekuna prawnego,
3. Zgłoszenia wraz ze zdjęciami należy pozostawić w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy
w Płużnicy lub przesłać zeskanowany formularz wraz ze zdjęciami na adres e-mail:
m.zakrzewska@pluznica.pl
4. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez komisję.
5. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy.
6. Ocena zgłoszonych prac do konkursu
1. Oceny prac nadesłanych do konkursu dokonuje komisja, którą powołuje organizator. Przyjęte
do konkursu prace zostaną ocenione zgodnie z kryteriami, o których mowa w punkcie 7 niniejszego
Regulaminu.
2. Z przebiegu konkursu, komisja sporządza protokół.
7. Kryteria oceny prac
1. Wszystkie zdęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie komisji.
2. Prace zgłoszone na konkurs oceniane będą według następujących kryteriów:
• praca wykonana zgodnie z warunkami, o których mowa w punkcie 3 niniejszego Regulaminu,
• zdjęcie związane z gminą Płużnica.
• ogólna ocena atrakcyjności zdjęcia.
3. Werdykt komisji jest nieodwołalny.
8. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Planowana data ogłoszenia wyników konkursu to 16 grudnia 2020 roku.
2. Wyniki konkursu z podaniem imienia i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie
internetowej Gminy Płużnica.
9. Postanowienia końcowe
1. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość wnoszenia zmian
do Regulaminu.
2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane jego uczestnikom.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatora
4. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza zgodę na udział w nim oraz
na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych i akceptację regulaminu.
5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w tym wizerunku dostępna
jest na stronie www.pluznica.pl pod artykułem dotyczącym konkursu.

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do konkursu fotograficznego
na zdjęcia do kalendarza Gminy Płużnica na 2021 r.

Imię i nazwisko zgłaszającej
Jestem/byłem mieszkańcem gminy
Płużnica

TAK

NIE

Telefon kontaktowy
E-mail

Krótki opis zdjęcia

Oświadczam, że zdjęcie jest mojego autorstwa lub pochodzi z dostępnych mi zasobów
(na przykład rodzinnych) i mogę tym zdjęciem dysponować i zgłosić je konkursu.

(czytelny podpis uczestnika konkursu)

(w przypadku osoby niepełnoletniej
podpis rodzica/opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE
O PRZEJŚCIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO OPRACOWANIA
W związku z konkursem fotograficznym na zdjęcia do kalendarza Gminy Płużnica na 2021 rok oświadczam,
że wszelkie majątkowe prawa autorskie do fotografii przenoszę na własność Gminy Płużnica, Płużnica 60,
87-214 Płużnica.
Przeniesienie praw autorskich dotyczy w szczególności następujących pól eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym; W szczególności obejmuje to rozpowszechnienie utworu w radiu lub w telewizji,
jak również poprzez ich umieszczenie w sieci Internet (w szczególności na stronach internetowych
Zamawiającego, w serwisie Facebook oraz innych portalach społecznościowych, w serwisie YouTube,
na forach internetowych i blogach), a także wyświetlanie na wszelkiego rodzaju urządzeniach
elektronicznych (w tym monitorach, ekranach LCD, ekranach LED-owych, wyświetlaczach,
jak również za pomocą rzutników i projektorów), a także w salach kinowych oraz bilbordach. Obejmuje
to również rozpowszechnianie w całości lub jego części materiału public relations, materiału
handlowego, reklamowego, promocyjnego, marketingowego i informacyjnego, w tym umieszczanych
na wszelkiego rodzaju plakatach, banerach oraz banerach internetowych.
Przeniesienie praw autorskich obejmuje także prawa do udzielania zezwoleń na wykonanie zależnych praw
autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego typu opracowań dokumentacji
oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań.
1)

Gmina Płużnica nabywa prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z fotografii.
Gmina Płużnica nabywa prawa do eksploatacji fotografii, jako utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 288).
Gmina Płużnica nabywa autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji. Wykonawcy
fotografii nie przysługuje zapłata za korzystanie z fotografii na każdym odrębnym polu eksploatacji.

……………………………..……....…
czytelny podpis uczestnika konkursu (lub
rodzica/opiekuna prawnego)

