Regulamin Konkursu „Augustów – kocham to miasto”
§1
Cel Konkursu
Konkurs ma na celu rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej wśród augustowian, podnoszenia ich
świadomości dotyczącej piękna i bogactwa przyrodniczego miasta, a także jego dziedzictwa
historycznego i kulturowego. Celem Konkursu jest również stworzenie zbioru prac ukazujących
miasto oczami jego mieszkańców.
§2
Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Augustowa.
§3
Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie pracy w jednej z kategorii tematycznych,
zainspirowanej urokami, bogactwem historycznym i kulturowym lub atrakcjami Augustowa.
2. Konkurs organizowany jest w kategoriach tematycznych:
a. Fotografia,
b. Obraz/rysunek,
c. Film,
d. Wspomnienie (mała forma literacka),
e. Produkt użytkowy/inne.
oraz kategoriach wiekowych:
a. 3-7 lat,
b. 8-15 lat,
c. 16-21 lat,
d. 22-40 lat,
e. 41<.
3. Prace w kategoriach: fotografia, film muszą spełniać kryteria:
a. prace należy zgłaszać z dziełem nagranym na płytę DVD;
b. prace zgłaszane w kategorii fotografia: zdjęcie należy zapisać w formacie .jpg, zdjęcie nie
może przekroczyć 10 MB,
c. prace zgłaszane w kategorii: film należy zapisać w formacie o rozszerzeniu .avi, lub .mp4,
czas projekcji nie może przekroczyć 5 min.
4. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) wraz z pracą konkursową należy dostarczyć w terminie
do 21 lipca 2017 r. osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie lub
listownie (adres: ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów).
5. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas targów Augustynki w dn. 5 sierpnia 2017 r.
na Rynku Zygmunta Augusta.
6. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich.
Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez
prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
7. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na Gminę Miasto Augustów.
8. Autor oświadcza, że przenosi na Organizatora wszystkie przysługujące mu majątkowe prawa
autorskie i prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Dzieła, do wykorzystania na

wszystkich znanych w dniu rozstrzygnięcia konkursu polach eksploatacji, włączając w to, ale nie
wyłącznie:
a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Dzieła, w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania Dzieła niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
b. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
d. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Dziele;
e. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, Dzieła lub jego kopii;
f. w zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne wydanie, wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;
g. wykorzystywanie na dowolnej ilości komputerów lub serwerów, bez względu na ilość
jednorazowo korzystających użytkowników;
h. utrwalanie dowolną techniką i w dowolnym zakresie, trwałe lub czasowe, pełne lub
częściowe zwielokrotnienie Dzieła dowolną techniką oraz w jakiejkolwiek formie;
i. wykorzystania i udostępniania Dzieła na wszelkich polach eksploatacji, w tym: w
publikacjach, na stronach internetowych, materiałach wydawanych na nośnikach
elektronicznych, reklamach, materiałach drukowanych, w publikacjach prasowych, w
materiałach promocyjnych, folderach, ulotkach i plakatach promocyjnych, w audycjach
telewizyjnych, wyświetlania w kinach, udostępniania i upubliczniania w sieci Internet, w
tym także poprzez internetowe media społecznościowe i portale internetowe;
j. udzielenia nieodpłatnej sublicencji do Dzieła;
k. przetwarzania, dokonywania opracowań, adaptacji, nanoszenie poprawek do Dzieła przez
innych twórców bez konieczności uzyskiwania zgody Autora.
l. wykorzystanie części lub całości Dzieła do reklamy i promocji lub w celach informacyjnych.
9. Rozpowszechnianie w odniesieniu do pól eksploatacji określonych powyżej następuje bez
ograniczeń terytorialnych i może dotyczyć całości przedmiotu umowy lub jego części. Ingerencja w
integralność Dzieła, nie będzie uznawana za naruszenie jakichkolwiek praw Autora.
10. Przeniesienie praw autorskich zgodnie z § 10 obejmuje prawo do rozpowszechniania Dzieła na
zasadach licencji Creative Commons ”Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska”.
11. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy stanu Dzieła, w jakim znajduje się ono w
dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich, tj. w dniu wpływu formularza zgłoszeniowego
Autora do Urzędu Miejskiego w Augustowie. Przeniesienie praw autorskich do Dzieła następuje bez
żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych.
12. Przeniesienie praw autorskich obejmuje prawo do udostępniania Dzieła innym podmiotom i
osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym na warunkach sublicencji.
13. Autor oświadcza, iż Dzieło przez niego zgłoszone nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i
innymi prawami osób trzecich.
14. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.
§4
Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec Augustowa.
2. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą
rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 2).

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz
Augustowskich Placówek Kultury, osoby powołane do Komisji Konkursowej oraz członkowie ich
najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków i osoby przysposobione.
§5
Nagrody
1. Komisja Konkursowa wyłoni 3 laureatów konkursu w każdej kategorii tematycznej oraz w każdej
kategorii wiekowej. Łącznie zostanie przyznanych 30 nagród. W każdej kategorii tematycznej
i wiekowej zostaną przyznane nagrody:
a. 1 miejsce – bony rzeczowe o łącznej wartości 300 zł,
b. 2 miejsce – bony rzeczowe o łącznej wartości 200 zł,
c. 3 miejsce – bon rzeczowy o wartości 100zł.
2. Prace laureatów będą prezentowane w Małej Galerii APK w Miejskim Domu Kultury.
§6
Ocena w Konkursie i Komisja Konkursowa
1. Prace oceni niezależna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
2. Komisja oceniać będzie prace w oparciu o następujące kryteria:
a. ogólne wrażenie ocenianej pracy, estetyka, kunszt artystyczny - 0 – 5 pkt.,
b. pomysłowość i oryginalność - 0 - 5 pkt.,
c. potencjał promocyjny pracy lub jej znaczenie dla kultywowania lokalnej historii i
tradycji - 0 - 5 pkt.
3. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
4. Komisja przygotuje listę ocenianych prac wraz z liczbą przyznanych punktów.
5. W przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje głos Przewodniczącego.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§7
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas targów Augustynki w dn. 5 sierpnia 2017 r. na
Rynku Zygmunta Augusta.
2. Prace laureatów oznaczone nazwiskiem autora będą prezentowane na wystawie w Małej
Galerii APK w Miejskim Domu Kultury.
3. Prace laureatów oznaczone nazwiskiem autora będą prezentowane na stronie
www.urzad.augustow.pl i upowszechniane w lokalnych mediach.
4. Prace laureatów posłużą przygotowywaniu przyszłych materiałów promocyjnych i
informacyjnych Augustowa opracowywanych przez Urząd Miejski w Augustowie.
§8
Postanowienia końcowe
1.Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
 akceptuje niniejszy Regulamin,
 oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy,
 wyraża zgodę na przeniesienie majątkowych praw autorskich na Gminę Miasto Augustów,
 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
2. Wszelkich informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Turystyki i
Kultury Urzędu Miejskiego w Augustowie, tel. 87 643 28 83.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. Kwestie sporne dotyczące zapisów Regulaminu Konkursu oraz sytuacje nieobjęte Regulaminem
rozstrzyga Komisja Konkursowa.

