REGULAMIN
warsztatów fotograficznych „Blisko nas”
I.

Organizatorzy

1. Organizatorem warsztatów fotograficznych jest Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły z siedzibą
w Grucznie zwane dalej „Organizatorem”.
2. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji jest współorganizatorem inicjatywy.
3. Warsztaty są współfinansowane z budżetu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu w ramach
programu Żyj Kulturą.
4. Warsztaty odbędą się na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
w terminie od 11 sierpnia 2018 roku do 20 października 2018 roku włącznie.

II.

Temat

Tematyka warsztatów obejmuje fotografię architektury, wnętrz i detali, przyrodniczą oraz krajobrazową.

III.

Uczestnicy

1. W warsztatach mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby od 16 roku życia (w przypadku osób
niepełnoletnich za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych).
2. Uczestnicy zgłaszają swój udział na cały cykl warsztatów poprzez prawidłowo wypełniony formularz
zgłoszeniowy przesłany na adres:
Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, skrytka pocztowa nr 59, 86-100 Świecie
lub za pośrednictwem skrzynki mailowej: aborygeniznadwisly@wp.pl
3. Zakwalifikowani uczestnicy zabierają ze sobą na warsztaty własny sprzęt fotograficzny (może być
aparat cyfrowy, smartfon itp.)
4. Uczestnik zobowiązany jest do dostosowania odpowiedniego ubioru do warunków terenowych
warsztatów.

IV.

Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego (Załącznik
nr 1 do Regulaminu) prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika, a w przypadku osób
niepełnoletnich podpisanego również przez Rodzica/Opiekuna prawnego.
2. Zgłoszenia na warsztaty należy składać do 31.07.2018 r.
3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: www.tpdw.pl
4. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Uczestnik zgłasza się na cały cykl warsztatów wg Harmonogramu podanego w pkt. VI Regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia w przypadku niepoprawnie
wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
7. Informacja o zakwalifikowaniu Uczestnika na warsztaty zostanie przekazana przez Organizatora
telefonicznie lub/i mailowo najpóźniej do 03.08.2018 r.

V.

Organizator

Organizator zapewnia:
1. Transport.
2. Wyżywienie w trakcie warsztatów.
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3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW ogólne).
4. Organizację wystawy poplenerowej w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej.

VI.
Lp.

Harmonogram
Dzień

Data

Godzina

1.

I – warsztaty

11.08.2018 r.

15:00-20:00

2.

II – warsztaty

15.09.2018 r.

15:00-20:00

3.

III – warsztaty

06.10.2018 r.

11:00-16:00

4.

IV – wystawa

20.10.2018 r.

17:00-18:00

VII.

Prace warsztatowe

1. Po zakończeniu warsztatów Uczestnik zobowiązany jest do przekazania wybranych przez siebie sześciu
zdjęć w wersji cyfrowej Organizatorowi w celu zorganizowania wystawy poplenerowej w Izbie
Regionalnej Ziemi Świeckiej.
2. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia wybranych zdjęć Organizatorowi w terminie do
10.10.2018 r.. Zdjęcia muszą być związane z tematyką warsztatów, wykonane w trakcie trwania
warsztatów i dostarczone według zasad zawartych w Regulaminie.
3. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego
i Nadwiślańskiego.
4. Prace wykonane w trakcie trwania warsztatów oraz inne przesłane w celu ekspozycji na wystawie
poplenerowej przechodzą na własność Organizatora.
5. Przesłane zdjęcia muszą zostać odpowiednio opisane: nazwisko i imię autora, tytuł pracy, data
i miejsce wykonania zdjęcia (np. Kowalski_Jan_ChataPodcieniowa_11.08.2018_Chrystkowo).
6. Przesłane wersje cyfrowe zdjęć muszą spełniać następujące warunki:
rozdzielczość min. 2400 x 1600, 300 dpi, format JPG.
7. Uczestnik warsztatów oświadcza, że jest autorem pracy i posiada autorskie prawa majątkowe do pracy
fotograficznej oraz przenosi je nieodpłatnie na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji
na stronach internetowych, mediach społecznościowych, publikacjach dotyczących Doliny Dolnej
Wisły, a także przy wystawie stanowiącej podsumowanie warsztatów fotograficznych „Blisko nas”
wraz z prawem udzielenia sublicencji.
8. Publikowane i wystawiane prace będą opisywane imieniem i nazwiskiem Autora oraz tytułem pracy.
9. Organizator pokrywa koszty związane z wystawą poplenerową.

VIII.

Uwagi końcowe

1. Udział w warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika i jego Rodzica/Opiekuna prawnego przez Organizatora w celach związanych
z przeprowadzeniem warsztatów, a także zamieszczania ich na stronie internetowej oraz Facebooku
Organizatora wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika/uczestniczki warsztatów zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie
wyraża zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną oraz audio-video fragmentów warsztatów
obejmujących wizerunek Uczestnika oraz nieodpłatne wykorzystywanie tych zapisów w celach
marketingowych i dokumentacyjnych Organizatora.
2. Uczestnik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że:
a. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. warsztatów,
b. dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z warsztatami,
c. ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak niezbędnych danych w formularzu uniemożliwia
udział w warsztatach.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydują Organizatorzy.
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