REGULAMIN
FOTOMARATONU „PRZEZ FOTOGRAFIĘ DO NOWEGO DOMU”
z dnia 11.06.2012 roku
1. Udział w Fotomaratonie jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
2. Organizatorem jest Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
„Zwierzak”, KRS 0000324532.
3. Celem Fotomaratonu jest artystyczna dokumentacja mieszkańców Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach, ul. Ściegiennego 203.
4. Uczestnik Fotomaratonu zobowiązuje się do przekazania w formie elektronicznej
fotografii z sesji zdjęciowych zwierząt ze Schroniska w terminie do 10 dni po jej
zakończeniu na adres biura ŚTOZ „Zwierzak” 25-363 Kielce, ul. Wesoła 51, pok. 307
lub kielce@stowarzyszeniezwierzak.pl. Prace powinny być opatrzone danymi
identyfikującymi autora.
5. Uczestnik Fotomaratonu zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielenia Organizatorowi
licencji do zdjęć, o których mowa w punkcie 4 niniejszego Regulaminu. Zakres
tej licencji obejmuje prawo do:
a. Publikowania fotografii na portalach społecznościowych, stronie internetowej
Schroniska oraz Stowarzyszenia ŚTOZ „Zwierzak” i forach o tematyce
związanej z działalnością Schroniska.
b. Wykorzystywania fotografii do ogłaszania psów na serwisach ogłoszeniowych
i adopcyjnych.
c. Prezentacji materiału fotograficznego w placówkach kultury oraz mediach.
d. Wydruku i prezentacji wybranych prac, także w innym niż nadesłany formacie.
e. Sprzedaży wydrukowanych fotografii (odbitek) w drodze aukcji lub licytacji,
z zastrzeżeniem, że uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczone
zostaną na cele statutowe prowadzącego Schronisko - ŚTOZ „Zwierzak”.
f. Udzielania dalszej licencji (sublicencji) do wykorzystania fotografii,
z zastrzeżeniem, że sublicencja może być udzielona wyłącznie dla celów
niekomercyjnych.
6. Udzielenie licencji, o której mowa w punkcie 5 nie ogranicza majątkowych praw
autorskich przysługujących autorowi prac.
7. Organizator przewiduje zorganizowanie poplenerowej wystawy zdjęć. Organizator
zastrzega sobie prawo do wyboru prac, które będą prezentowane.
8. Udział w Fotomaratonie stanowi wyrażenie zgody na warunki określone przez
Organizatora.
9. Uczestnik Fotomaratonu składając swoje zdjęcia: wyraża zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie
niezbędnym do prowadzenia i realizacji projektu. Jednocześnie oświadcza że został
poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości
ich poprawiania.
Zarząd ŚTOZ „Zwierzak”

