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Regulamin wystawy 

 

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami wystawy fotograficznej „Warmia w kolorach”  (dalej: „wystawa”) są  
Stowarzyszenie „Dom Warmiński”, z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark 
Warmiński oraz Miejska Biblioteka Pedagogiczna – Oranżeria Kultury z siedzibą przy ul. 
Krasickiego 2, 11-100 Lidzbark Warmiński. 

2. Wystawa jest realizowana przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego . 

3. Celem wystawy jest zaprezentowanie bogactwa kolorów Warmii (krajobraz, architektura). 
4. Uczestnictwo w wystawie jest otwarte i nieodpłatne. Wystawa skierowana jest do wszystkich 

osób zainteresowanych fotografią, zarówno amatorów jak i profesjonalistów. 
 
 
 

II. MIEJSCE I TERMINARZ 
 

1. Wystawa zostanie zorganizowana w siedzibie Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej – Oranżerii 
Kultury w Lidzbarku Warmińskim do końca 2018 r.  

2. Otwarcie wystawy zaplanowane jest na listopad 2018 r.   
3. O dokładnym terminie wystawy Organizatorzy poinformują uczestników mailowo. 
4. Zgłoszenie fotografii na wystawę odbywa się za wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres:  

warmiawkolorach@onet.pl  w terminie do 30.09.2018 r. 
5. Nazwiska autorów zdjęć wybranych do prezentacji na wystawie zostaną ogłoszone na stronach 

internetowych Organizatorów www.domwarminski.pl oraz www.oranzeria.lidzbarkw.pl                       
po 31.10.2018 r. 

 
 

III. ZGŁOSZENIA FOTOGRAFII 
 

1. Każdy uczestnik może zgłosić na wystawę dowolną ilość fotografii.  
2. Wymagania techniczne fotografii: 

a) fotografie muszą być wykonane w poziomie 
b) format JPG 
c) przestrzeń barwna Adobe RGB 
d) rozdzielczość min. 150 DPI 
e) min. rozmiar krótszego boku 2400 pikseli 
 

http://www.domwarminski.pl/
http://www.oranzeria.lidzbarkw.pl/
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3. W przypadku dużych plików (o rozmiarach ponad 5MB) zaleca się ich wysyłanie w pojedynczych 
wiadomościach email. 

4. W e-mailu przesłanym na adres Organizatorów powinny znajdować się następujące informacje: 
a) Imię i nazwisko uczestnika 
b) Aktualny numer telefonu 
c) Zdjęcia podpisane zgodnie ze wzorem: Imię_Nazwisko_miejscewykonaniazdjęcia_ 

kolejnośćzdjęcia np. Jan_Kowalski_wielochowo_1  
5. W temacie maila należy wpisać: Warmia w kolorach – wystawa fotografii – zgłoszenie. 
6. Adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie będzie traktowany jako adres do 

korespondencji. 
7. Prace mogą przesyłać wyłącznie autorzy fotografii. 
8. Fotografie muszą przedstawiać miejsca/obiekty położone wyłącznie na terenie Warmii. 
9. Nie zostaną zaakceptowane fotografie, na których znajdują się znaki, loga, cyfry – daty, znaki 

wodne, podpisy. 
10. Zgłoszenia przesłane po terminie określonym w pkt. II ppkt. 4 lub niespełniające wymagań 

określonych w niniejszym regulaminie zostaną odrzucone. Organizatorzy nie mają obowiązku 
informować o odrzuceniu zgłoszenia. 

11. Przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika 
postanowień zapisanych w niniejszym regulaminie. 
 

 
 

IV. PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Poprzez zgłoszenie w trybie pkt. II i pkt. III niniejszego regulaminu Uczestnik oświadcza, że: 
a) Jest autorem fotografii 
b) Przysługują mu autorskie prawa majątkowe, osobiste i pokrewne do fotografii 
c) Przesłane fotografie nie naruszają praw oraz dóbr osobistych osób trzecich oraz nie są 

obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz nie są przedmiotem jakiegokolwiek 
postępowania. 

d) Nieodpłatnie udziela na rzecz Organizatorów niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i 
terytorialnie licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2 

e) Wyraża zgodę na publiczne prezentowanie swojego imienia i nazwiska do celów związanych z 
realizacją i promocją projektu. 

2. Z dniem doręczenia zgłoszenia, Organizatorzy mogą nieodpłatnie korzystać z fotografii na 
następujących polach eksploatacji: 
a) Utrwalenie i powielanie zdjęć w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez publikacje materiałów 

promujących wystawę. 
b) Zwielokrotnienie, w tym wytwarzanie dowolną techniką wizerunków fotografii, a w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową. 

c) Publiczne eksponowanie wizerunku fotografii. 
d) Kopiowanie i wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, 

umieszczenie na stronach internetowych Organizatorów. 
3. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności 

intelektualnej lub praw osobistych wynikających z korzystania z fotografii przez Organizatorów, 
Uczestnik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich czynności prawnych 
zapewniających należytą ochronę Organizatorów przez takimi roszczeniami.  
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4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie w tytułu korzystania przez Organizatorów z 
fotografii na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2. 

 
 
 

V. OCENA PRAC I WYBÓR FOTOGRAFII 
 

1. Zgłoszone fotografie zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatorów. 
2. Ocena fotografii będzie uwzględniać walory artystyczne dzieła, a także jego jakość i oryginalność. 
3. Komisja może wybrać dowolną liczbę fotografii. 
4. Wybrane fotografie zostaną publicznie zaprezentowane na wystawie oraz w materiałach 

promujących realizowany projekt. 
5. Na potrzeby realizacji wystawy i tworzenia materiałów promocyjnych Organizatorzy zastrzegają 

możliwość wykorzystania fragmentów poszczególnych fotografii. 
6. Wszystkie decyzje podjęte przez komisję są ostateczne. Od decyzji komisji nie przysługują 

jakiekolwiek środki odwoławcze. Komisja nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji. 
 

 
 

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie na 
cele związane z organizacją wystawy, drukiem materiałów promocyjnych oraz realizacją działań 
statutowych. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uniemożliwi przyjęcie 

zgłoszenia. 
4. Zgłoszenie dokonane zgodnie z pkt. II ppkt. 4 niniejszego regulaminu jest równoznaczne z 

wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. 
 
 
 


