KONKURS

„W pomaganiu nie ma umiaru. Co robi strażak, gdy nie gasi pożaru”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Łódzki Oddział Regionalny
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
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Organizatorem konkursu jest Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwany dalej
Organizatorem.
Konkurs skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa łódzkiego zwanych dalej
Uczestnikiem.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
Przedmiotem konkursu jest zdjęcie o tematyce konkursowej, przedstawiające zespoły jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej podczas podejmowanych akcji, niezwiązanych z gaszeniem pożarów.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedno zdjęcie.
Zdjęcie wraz z podpisanym oświadczeniem dot. przeniesienia praw autorskich należy przekazywać w wersji elektronicznej
(na nośniku CD) oraz w formie tradycyjnej fotografii na adres Łódzkiego Oddziału Regionalnego z dopiskiem
„KONKURS DLA OSP”.
W konkursie spośród nadesłanych zostanie wyłoniona jedna najlepsza fotografia.
Nagrodą w konkursie jest torba medyczna do ratowania życia ludzkiego R1.
Prace konkursowe będzie oceniać jury powołane w Łódzkim Oddziale Regionalnym ARiMR.
Jury powołane przez Organizatora oceni zgodność z tematyką konkursu, przekaz dzieła, ilość pracy włożonej w ujętą na
fotografii akcję ratowniczą, a także zachowanie zasad bezpieczeństwa. Uprasza się o niezamieszczanie na zdjęciu scen
drastycznych. Może być to powodem do dyskwalifikacji działa z udziału w konkursie.
Zdjęcia konkursowe należy przesłać od dnia 02.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r. Decyduje data stempla pocztowego.
Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do
zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na niej
przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
Zgłoszenia konkursowe nadesłane bez podpisanego Oświadczenia o przekazaniu praw autorskich nie będą rozpatrywane.
Organizator zapewnia sobie prawo do publikowania fotografii przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wraz z podaniem autora.
Prawa do nadesłanych fotografii przechodzą na własność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a zgłaszając
dzieło do konkursu, autor wyraża zgodę na jego publikowanie w mediach elektronicznych w dowolnej formie przez
dowolny czas.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z
późn. zm.).
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika
zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.
922).

