Wystawa zdjęć w ramach wydarzenia
pt. SPACERY FOTOGRAFICZNE maj – wrzesień 2016 r.
REGULAMIN dla zainteresowanych zgłoszeniem zdjęć na wystawę.
Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem wydarzenia pt. “Spacery fotograficzne” a także wystawy stanowiącej
podsumowanie wydarzenia jest Społeczne Stowarzyszenie “Forum Pruszków” z siedzibą
w Pruszkowie przy ul. Wokulskiego 13/29 zwane dalej Stowarzyszeniem, a jego głównym partnerem
w realizacji jest Muzeum Dulag 121 z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8a.
2. Celem wystawy podsumowującej wydarzenie jest ukazanie najciekawszych aspektów historii
naszego miasta na fotografii przez mieszkańców Pruszkowa. “Spacery fotograficzne” to wyjątkowy
projekt spacerów po Pruszkowie, który umożliwia uczestnikom zarówno wysłuchanie przewodnika,
jak i uzyskanie wskazówek fotografa na temat prawidłowego sfotografowania miejsc I obiektów
dostępnych na trasie danego spaceru. Spacery fotograficzne są częścią cyklu spacerów po
Pruszkowie pt. „Spacery na stulecie Pruszkowa ”.
Cykl spacerów realizuje Społeczne
Stowarzyszenie “Forum Pruszków” a jego głównym partnerem jest Muzeum Dulag 121.
3. Regulamin określa zasady przygotowania zdjęć na wystawę będącą podsumowaniem wydarzenia
pt. “Spacery fotograficzne”.
4. Regulamin dotyczy tych uczestników spacerów, którzy są zainteresowani zgłoszeniem zdjęć
wyłącznie swojego autorstwa, które zostały wykonane podczas “Spacerów fotograficznych”.
5. Zgłoszenie zdjęć na wystawę oznacza akceptację warunków wyrażonych w niniejszym
regulaminie.

Przepisy i wymagania dotyczące udziału w przygotowaniu wystawy:
1. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 10 zdjęć, które wykonane zostały w rozdzielczości nie
mniejszej niż 2333 x 3300 pikseli i przesłać na adres forumpruszkow@gmail.com lub
art.pruszkow@gmail.com do 7 dni po wykonaniu zdjęcia podczas danego spaceru.
2. Zdjęcia należy podpisać wg schematu: Nazwa zdjęcia/sfotografowanego obiektu, Imię
i nazwisko autora.
3. W temacie e-maila należy wpisać: “Spacery fotograficzne – zdjęcia na wystawę”. W treści maila
należy udostępnić swoje aktualne dane: imię, nazwisko, datę urodzenia i nr telefonu.
4. Do maila należy dołączyć odpowiednie oświadczenia podpisane własnoręcznie t.j.:
Oświadczenie nr 1: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Organizatora Spacerów fotograficznych oraz wystawy będącej podsumowaniem całego cyklu tych
spacerów w celach wynikających z nieniejszego regulaminu , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi
zmianami)”.
Oświadczenie nr 2: Udzielam Społecznemu Stowarzyszeniu “Forum Pruszków” z siedzibą

w Pruszkowie przy ul. Wokulskiego 13/29 nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego
wykorzystywania wykonanych przeze mnie zdjęć, bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania.
Oświadczenie nr 3: “Oświadczam, że przesłane zdjęcia są wykonane przeze mnie, posiadam
wszelkie prawa do dysponowania nimi a także oświadczam, że wykonane przeze mnie zdjęcia nie
naruszają praw osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku.”.
Oświadczenie nr 4: “Oświadczam, że nie posiadam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w Spacerach fotograficznych.
Druk z oświadczeniami można pobrać tutaj.
5. Osoby niepełnoletnie obligatoryjnie dołączają do e-maila zgodę rodziców lub opiekunów na
zgłoszenie zdjęć na wystawę. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącymi
udział w wydarzeniu, oświadczenia, o których mowa wyżej.
6. Wysłanie zdjęć nie oznacza ich automatycznego zakwalifikowania do zaprezentowania na
wystawę.
7. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wyłączenia z wystawy zdjęć o niskiej jakości
technicznej.
8. Stowarzyszenie nie zwraca zdjęć , które nie zostały zaprezentowane na wystawie.
9. W Spacerach mogą uczestniczyć: osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które otrzymały
zgodę od pełnoletniego opiekuna.
10. Uczestnictwo w Spacerach fotograficznych jak również w realizacji wystawy jest bezpłatne.
Wszelkie wydatki związane z uczestnictwem (dojazdy, sprzęt fotograficzny, ubezpieczenie)
pokrywają uczestnicy. Organizator nie zapewnia uczestnikom Spacerów żadnych innych świadczeń,
które nie zostały określone wprost w Regulaminie.

Wybór zdjęć na wystawę:
1. Wyboru zdjęć, które zostaną zaprezentowane na ww. wystawie dokona specjalnie powołana
komisja w składzie: fotograf prowadzący warsztat podczas spacerów, przewodnicy spacerów oraz
dwóch członków Stowarzyszenia “Forum Pruszków”.

Wykorzystanie zdjęć zgłoszonych na wystawę:
1. Stowarzyszenie uzyskuje prawo do umieszczania zdjęć wybranych do zaprezentowania na
wystawie w mediach, a także do wielokrotnej ekspozycji tych zdjęć w innych miejscach
publicznych, a także do promocji wydarzenia oraz innych działań Stowarzyszenia, podmiotów
i organizacji z nim współpracujących.
2. Stowarzyszenie uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania zdjęć przesłanych na wystawę na
wydawanych przez siebie materiałach i publikacjach.
3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo modyfikowania zdjęć przesłanych na wystawę tylko

w zakresie poprawienia ich jakości do druku.
4. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Stowarzyszeniu nieodpłatnie, na podstawie
oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, o których mowa w regulaminie.
Różne:
1. Spacery fotograficzne są realizowane dzięki dofinansowaniu, które Stowarzyszenie “Forum
Pruszków “ otrzymało od Muzeum Historii Polski w Warszawie – organizatora programu pt.
Patriotyzm Jutra. Spacery fotograficzne są istotnym elementem projektu pt. “Poznaj.Pruszkow.Pl”,
w ramach którego zostanie rozbudowana strona www.poznaj.pruszkow.pl
2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie,
w każdym czasie, bez podania przyczyny.
3. Informacja o zmianach musi być zamieszczona na stronie internetowej Społecznego
Stowarzyszenia. “Forum Pruszków” tj. www.forumpruszkow.pl.

