Zarządzenie nr 4632/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 maja 2010r.
w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu fotograficznego Fototeka Płocka'10,
skierowanego do fotografów wykonujących zdjęcia Płocka, pt.: „Portrety Płocka”.
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 18 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz. U. z dnia 13 grudnia 2001 roku nr
142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§1
W ramach realizacji zadań z zakresu organizacji działań Public Relations skierowanych do
mieszkańców, ogłaszam otwarty konkurs fotograficzny Fototeka Płocka'10 pt.: „Portrety
Płocka"
§2
Ustalam warunki konkursu, których treść stanowi załącznik nr 1, załącznik nr 2 oraz
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§3
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2010 rok zad. nr 01/OS/G dz. 750, rozdz.
75023 § 3040.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta Miasta.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 4632/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 maja 2010 r.
Urząd Miasta Płocka
Centrum Handlowe Galeria Wisła
Płockie Towarzystwo Fotograficzne im. Aleksandra Macieszy
zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym Fototeka
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego
Fototeka Płocka'10
„Portrety Płocka”
11 maja - 15 czerwca 2010 roku
Regulamin konkursu
1. Postanowienia ogólne
1.1 Cel
Celem konkursu jest prezentacja fotografii oraz zainspirowanie osób
fotografujących do realizacji prac fotograficznych w szerokim zakresie tematyki.
Do konkursu można zgłaszać fotografie, na których są charakterystyczne dla
naszego miasta miejsca, budynki, w ciekawych nowych ujęciach, które przez
ostatnie 20 lat uległy znaczącej przemianie. Mile widziane będą scenki z życia
mieszkańców na tle naszego miasta, sceneria nocna, widoki czy też obiekty itp.
Organizatorom zależy na prezentacji fotografii obrazujących zainteresowanie osób
fotografujących przejawami życia społecznego, kulturalnego czy też sportowego.
Chcemy by mieszkańcy potraktowali temat konkursu w niebanalny sposób i
przedstawili nam, jak przemiany Płocka, które dokonały się w ciągu ostatnich
dwudziestu lat, wpłynęły na ich życie, na środowisko oraz wydarzenia w których
uczestniczyli.
1.2 Regulamin
Konkurs fotograficzny Fototeka Płocka'10 „Portrety Płocka” jest organizowany na
zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
1.3 Organizator
Organizatorem konkursu jest:
Urząd Miasta Płocka Oddział Komunikacji Społecznej.
Organizator jest koordynatorem konkursu fotograficznego Fototeka Płocka'10 „Portrety
Płocka”.
1.4 Partnerzy
Partnerami konkursu są:
− Centrum Handlowe Galeria Wisła,
− Płockie Towarzystwo Fotograficzne im. Aleksandra Macieszy,
− NoveKino Przedwiośnie.
2. Zasady konkursu

2.1 Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do fotografów z Płocka i powiatu płockiego fotografujących
nasze miasto.
2.2 Temat konkursu
„Portrety Płocka”
2.3 Termin nadsyłania prac
Prace na konkurs można zgłaszać od 11 maja do dnia 15 czerwca 2010 roku.
2.4 Zgłaszanie zdjęć
2.4.1
Przyjmowane będą fotografie kolorowe i czarno-białe w formacie minimum 20x30 cm,
300 dpi. Do wywołanych zdjęć należy dołączyć zapis cyfrowy na CD. Będą przyjmowane
fotografie przetwarzane cyfrowo (obróbka cyfrowa zdjęć przesłanych na konkurs może
polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni
fotograficznej, czyli na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie
inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne).
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców
(deklaracja - załącznik nr 2).
2.4.2
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy fotografie.
2.4.3
Zgłaszane do konkursu fotografie oraz płyty muszą być opatrzone hasłem (w górnym
prawym rogu), składającym się z niepowtarzających się znaków:
trzy litery
trzy cyfry
Prosimy o dołączenie zaklejonej koperty (pełnej, bez przezroczystego okienka) opatrzonej
w prawym górnym rogu tym samym hasłem co zdjęcia i płyta, w której należy zamieścić
załączony formularz (załącznik nr 3)*. Jeżeli osoba startująca w konkursie jest
niepełnoletnia, należy dołączyć do koperty deklarację (załącznik nr 2).
Fotografie należy składać bezpośrednio w Oddziale Komunikacji Społecznej Urzędu
Miasta Płocka – Stary Rynek 1, 09-400 Płock (pokój nr E-46, wejście od ulicy Kazimierza
Wielkiego) lub przesyłać na adres:
Urząd Miasta Płocka
Oddział Komunikacji Społecznej
Stary Rynek 1
09-400 Płock
z dopiskiem konkurs fotograficzny
Nie można zgłaszać fotografii tylko w formie cyfrowej, nie można też przesyłać zdjęć
e-mailem.
Informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel.: 024 367 17 32, 024 367 17 31,
e-mail: lena.grabowska@plock.eu
2.4.4
Zdjęcia nie spełniające wymagań konkursowych zostaną zdyskwalifikowane.
2.4.5
Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac, wynikające
z transportu przesyłki.
2.4.6
Zdjęcia przysłane na konkurs muszą być wykonane w Płocku.

*Dane osobowe mogą znajdować się tylko w formularzu, na kopercie musi widnieć wyłącznie hasło.

2.4.7
Wszelkie autorskie prawa majątkowe wraz z wysłaniem niniejszego utworu tworzonego w
konkursie przechodzą na Urząd Miasta Płocka na następujących polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć z użyciem dowolnych środków
technicznych, w tym techniką drukarską, cyfrową, zapisu magnetycznego, wprowadzania
do pamięci komputera, zapisanie w pamięci trwałej komputera (uploading, downloading);
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcia utrwalono,
- w zakresie rozpowszechniania – do wystawienia, odtworzenia, publicznego
udostępnienia zdjęcia;
- w zakresie zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w internecie, telewizji, reklamie
prasowej, na billboardach, plakatach, ulotkach;
- w zakresie zwielokrotniania i wykorzystania w reklamie;
- w zakresie zwielokrotniania i wykorzystania w publikacjach wydawanych przez Urząd
Miasta Płocka.
3. Deklaracje
3.1
Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca
zdjęcie nie narusza praw autorskich osób trzecich ani innych praw osób trzecich oraz, że
prawa autorskie wykonawcy zdjęć do tych utworów nie są ograniczone lub obciążone
prawami osób trzecich.
W przypadku zgłoszenia roszczeń o czyny nieuczciwej konkurencji lub naruszenie praw
autorskich osób trzecich w stosunku do utworów, wykonawca zdjęcia poniesie wszelkie
koszty związane z odszkodowaniami, kosztami procesu, kosztami zastępstwa
procesowego niezbędne do zwolnienia Urzędu Miasta Płocka z odpowiedzialności.
Wykonawca zdjęć oświadcza, że żaden z elementów utworów nie został wykorzystany
przy tworzeniu utworów na zlecenie osób trzecich i nie stanowi plagiatu.
3.2
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
3.3
Wykonawca zdjęć wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, art. 23 ust. 1 pkt 1
(Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3.4
Wykonawca zdjęć wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatorów
konkursu wszystkich nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji
konkursu oraz promocji miasta.
4. Nagrody
I Miejsce – 2.500 zł
II Miejsce – 1.500 zł
III Miejsce – 1.000 zł
Nagroda Prezydenta Miasta Płocka – 1.000 zł
Od nagród pieniężnych zostanie pobrany podatek dochodowy zgodnie z ustawą z dnia
26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2000 roku nr 14
poz. 176 z późn. zm.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
5. Jury
5.1 Laureatów konkursu wyłoni po zapoznaniu się z oryginałami prac pięcioosobowe jury.
5.2 Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
6. Postanowienia końcowe
6.1
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści
powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie,
zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.
Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.
6.2
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu, w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie konkursu.
6.3
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu
jego zakończenia.
6.4
Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć oraz wręczenie nagród odbędzie się
do końca września 2010 roku.
6.5
Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania fotografii na polach eksploatacji
wymienionych w pkt.2.4.7, w celu popularyzacji konkursu oraz promocji miasta podając
dane autora.
6.6
Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Urzędu
Miasta Płocka.
6.7
Wybrane zdjęcia, spośród złożonych na konkurs, będą zamieszczane na stronie
internetowej miasta www.fototeka.plock.eu.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 4632 /10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 maja 2010 r.

Deklaracja
..........................................
imię i nazwisko
.........................................
adres zamieszkania
..............................................................................
Nazwa szkoły, nr klasy

Wyrażam zgodę na uczestniczenie ..................................................... (proszę podać imię i
nazwisko dziecka) w konkursie fotograficznym Fototeka Płocka'10 pt. „Portrety Płocka”
organizowanym przez Urząd Miasta Płocka Oddział Komunikacji Społecznej, Centrum
Handlowe Galeria Wisła, Płockie Towarzystwo Fotograficzne im. Aleksandra Macieszy,
NoveKino Przedwiośnie.

......................................................
(podpis rodzica bądź opiekuna)

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 4632/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 maja 2010 r.
................................................
Hasło (trzy litery i trzy cyfry)
..................................................................
imię i nazwisko
...................................................................
adres zamieszkania
...................................................
numer telefonu
...................................................
wiek uczestnika*
Fototeka Płocka'10 "Portrety Płocka"
.........................................................................
tytuł konkursu
........................................................................
Tytuł zdjęcia
.........................................................................
miejsce, w którym wykonano to zdjęcie
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych w
zakresie prezentowanych zdjęć, jednocześnie oświadczam, że nie naruszam praw
autorskich osób trzecich ani innych praw osób trzecich oraz, że prawa autorskie do
tych utworów nie są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
Oświadczam, że żaden z elementów utworów nie został wykorzystany przy
tworzeniu utworów na zlecenie osób trzecich i nie stanowi plagiatu.
...............................................................................
(czytelny podpis uczestniczki/uczestnika
konkursu, rodzica bądź opiekuna)
*Jeżeli uczestniczka/uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią należy dołączyć deklarację
(załącznik nr 2)

