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1. Organizatorem Pleneru Fotograficznego jest Gminne Centrum Kultury im. Heleny 

Wielobyckiej w Mrozach.  

2. Plener odbędzie się 2 sierpnia 2020 r. w miejscu ustalonym przez Organizatora. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Plenerze Fotograficznym jest zapoznanie  

się z regulaminem, jego akceptacja oraz wypełnienie załącznika do regulaminu 

pleneru. 

4. Udział w Plenerze jest bezpłatny.  

5. Pierwszeństwo udziału mają mieszkańcy gminy Mrozy.  

6. W Plenerze Fotograficznym udział brać mogą także osoby niepełnoletnie  

w wieku minimum 16 lat za pisemną zgodą prawnego opiekuna. 

7. Organizator nie zapewnia sprzętu fotograficznego. Uczestnicy są zobowiązani 

przynieść własny sprzęt fotograficzny. 

8. Na wydarzenie obowiązuje rezerwacja miejsc, której dokonać można telefonicznie  

514 443 785 bądź pod adresem e-mail: koordynator.gckmrozy@gmail.com. Zapisy 

przyjmowane są do czwartku 30 lipca 2020 r. 

9. Uczestnik Pleneru wyraża zgodę na: 

 zaprezentowanie prac na wystawie poplenerowej; 

 bezpłatną publikację zdjęć wykonanych podczas Pleneru oraz własnego 

wizerunku w materiałach promocyjnych; 

 przetwarzanie danych osobowych przez Gminne Centrum Kultury im. Heleny 

Wielobyckiej w  Mrozach w celach związanych z organizacją Pleneru; 

 bezpłatne przekazanie Organizatorowi autorskich praw majątkowych do 

wszystkich prac fotograficznych wykonanych w czasie Pleneru na czas 

nieokreślony i z możliwością wykorzystania na dowolnych polach eksploatacji 

znanych obecnie, w tym w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony  

w pkt 2 - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

10. Uczestnicy zobowiązują się do przekazania Organizatorowi wykonanych zdjęć  

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: grafik.gckmrozy@gmail.com 

lub na pamięci przenośnej do piątku 28 sierpnia. 

Regulamin  

Pleneru Fotograficznego 

2 sierpnia 2020 r. 
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11. Przekazane na wystawę poplenerową fotografie nie mogą naruszać praw osób 

trzecich. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi 

uczestnik pleneru lub jego opiekun prawny. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zdjęć wykorzystanych do wystawy 

poplenerowej oraz publikacji internetowych i drukowanych. 

13. W przypadku publikacji zdjęć przez uczestnika, ma on obowiązek umieszczania 

informacji, że zdjęcia zostały wykonane podczas Pleneru Fotograficznego 

organizowanego przez Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej  

w Mrozach. 

14. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za skutki swojego zachowania lub zaniechania  

w czasie dojazdu i trwania Pleneru. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i inne przedmioty należące  

do uczestnika pleneru. 

16. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych Plener Fotograficzny 

może zostać odwołany. 

17. Osoby biorące udział w Plenerze zobowiązują się do zachowania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa w związku z epidemią Covid-19, w szczególności  

do  zakrywania ust i nosa oraz zachowania obowiązujących odległości pomiędzy 

uczestnikami. 

18. Organizator nie zapewnia wyżywienia. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

20. Sprawy sporne i nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 


