Regulamin
Konkursu fotograficznego
„Fotografujemy Budownictwo Województwa Łódzkiego 2021”.
§1
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pod nazwą „Fotografujemy Budownictwo
Województwa Łódzkiego 2021” jest Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z
siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej 39, tel. 42 632 97 39, tel. 42 630 56 39, zwana dalej
Organizatorem.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii — obiekt budowlany.
§2
W Konkursie może wziąć udział każdy członek ŁOIIB, który ma opłacone bieżące składki.
Członkowie Jury są wyłączeni z możliwości udziału w Konkursie.
§3
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego. Każdy uczestnik konkursu może dokonać zgłoszenia maksymalnie
dwóch zdjęć. Niewypełnienie któregokolwiek punktu formularza, podanie
nieprawdziwych danych oraz brak podpisu zgłaszającego powoduje wykluczenie
z udziału w Konkursie.
2. Formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem lub zdjęciami należy przesłać pocztą
elektroniczną na adres: lod@piib.org.pl, przy czym zdjęcie powinno zostać wykonane w
formacie *.jpg albo *.tiff, rozdzielczość zdjęcia nie może być mniejsza niż 300 dpi.
Formularz ze zdjęciem lub zdjęciami można również przesłać listownie na adres: Łódzka
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 91-425 Łódź, ul. Północna 39, w takim
przypadku należy dołączyć zdjęcie wydrukowane na drukarce komputerowej w formacie
A5 lub odbitki w wielkości 10x15cm.
3. Na zdjęciach prócz fotografii zgłaszanego obiektu budowlanego może być umieszczona
wyłącznie data. Zdjęcia, na których będą zamieszczone inne informacje zostają
wykluczone z Konkursu (dozwolone są napisy istniejące na fotografowanych obiektach).
4. Fotomontaż zdjęć jest niedozwolony.
5. Zgłaszane do Konkursu zdjęcia nie mogą być nagrodzone w żadnym innym konkursie
fotograficznym.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu zdjęć nie związanych z
tematyką konkursu.
§4
1. Formularze wraz ze zdjęciami należy nadsyłać w terminie od 1 do 20 września 2021 r.

2. Wyboru dokona jury w pięcioosobowym składzie — 4 przedstawicieli Okręgowej Rady
i konsultant fotograficzny.
3. Kryteria wyboru najlepszych zdjęć:
a) zgodność z tematem konkursu;
b) walory artystyczne zdjęcia;
c) jakość techniczna zdjęcia;
d) oryginalność ujęcia.
§5
1. W Konkursie zostanie wybranych i nagrodzonych 5 najlepszych zdjęć.
2. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody pieniężne wraz z dyplomami:
a) za zajęcie I. miejsca
- 1300,00 zł;
b) za zajęcie II. miejsca
- 900,00 zł;
c) za zajęcie III. miejsca
- 600,00 zł;
d) 2 wyróżnienia
- po 300,00 zł
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród i wyróżnień. Nagrody mogą
być równorzędne.
4. Za zdobyte nagrody nie przysługuje inny ekwiwalent.
5. Zwycięzca nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o zdobytej nagrodzie drogą mailową oraz drogą
pocztową listem poleconym w ciągu 14 dni od terminu rozstrzygnięcia Konkursu.
7. Od zdobytej nagrody należy uiścić podatek zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
§6
1. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w czasie
obchodów Wojewódzkiego Święta Budowlanych.
2. Wszystkie nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Łódzkiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa http://lod.piib.org.pl/ oraz rekomendowane
Radzie Programowej Wydawnictw ŁOIIB do wykorzystania w Kwartalniku Łódzkim.
§7
1. Podpisane zgłoszenie na konkurs fotograficzny jest równoważne ze zgodą na przyjęcie
zasad konkursu zawartych w niniejszym regulaminie oraz wyrażeniem zgody na
wykorzystanie prac do publikacji na stronie internetowej ŁOIIB http://lod.piib.org.pl/
i w „Kwartalniku Łódzkim”, oraz innych wydawnictwach ŁOIIB bez dodatkowych opłat.
2. W przypadku nagrodzenia fotografii uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne
przeniesienie praw autorskich na rzecz Organizatora (ŁOIIB) przysługujących
do nagrodzonej fotografii w zakresie publikacji i rozpowszechniania w formie
wydawnictw, publikacji na stronie ŁOIIB oraz posługiwania się przez ŁOIIB w celach
statutowych.

§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje zapisy Regulaminu
konkursów organizowanych przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa,
stanowiących załącznik do Uchwały Rady ŁOIIB Nr 3071/III z dnia 12 września 2013 r.
Załącznik: formularz zgłoszeniowy.

ZGŁOSZENIE
Na Konkurs Fotograficzny:
„Fotografujemy Budownictwo Województwa Łódzkiego 2021”

Ja niżej podpisany …………… …………………………… członek
ŁOIIB, nr ewidencyjny ŁOD/……/….…/… deklaruję przystąpić do Konkursu:
„Fotografujemy Budownictwo Województwa Łódzkiego 2021”. Informuję,
że zapoznałem

się

i

akceptuję

Regulamin

Konkursu.

Oświadczam,

że przysługują mi wyłączne prawa autorskie do nadesłanej fotografii.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich
danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. U.E. L 119/1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
Załącznik : 1 / 2 zdjęcia związane z tematyką Konkursu.

……………………….………..…………………
(Podpis Uczestnika Konkursu)

