
REGULAMIN SPACERU FOTOGRAFICZNEG0 "CUDOWNA PERSPEKTYWA" 

20 września 2020 r. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się udział uczestników oraz przebieg Spaceru 

Fotograficznego "Cudowna Perspektywa" zwanego dalej Spacerem oraz wystawy będącej jego 

podsumowaniem, zwanej dalej Wystawą. 

§2 

Organizatorem Spaceru fotograficznego oraz Wystawy jest Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie,          

ul. 18 Stycznia 2, 09-500 Gostynin, NIP 971-02-99-533, reprezentowane przez Aleksandrę Milczarek, 

Dyrektora MCK, zwane dalej Organizatorem. 

Współorganizatorem Spaceru fotograficznego oraz Wystawy jest Gmina Miasta Gostynina, ul. Rynek 

26, 09-500 Gostynin, NIP 9710046080, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Gostynina, zwana 

dalej Współorganizatorem. 

§3 

Spacer i Wystawa są działaniami realizowanymi w celu aktywizacji społeczności lokalnej w ramach 

projektu "świętujeMY Cud nad Wisłą" będącego zadaniem dofinansowanym ze środków Programu 

Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Koalicje dla 

Niepodległej". Oba wydarzenia są nieodpłatne dla uczestników. 

 

II. UCZESTNICY SPACERU 

§4 

Uczestnikami spaceru mogą być osoby pełnoletnie i osoby niepełnoletnie wraz z opiekunem                            

(bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, i których domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji, także w warunkach domowych), posiadające własny sprzęt 

fotograficzny. 

III. CEL SPACERU 

§5 

Celem spaceru i wystawy jest: 

- wzmocnienie tożsamości i integracji z regionem; 

- aktywizacja lokalnej społeczności, jak również społeczności spoza regionu; 

- poszerzenie posiadanej galerii zdjęć przedstawiającej region Gminy Miasta Gostynina i Gminy 

Gostynin, co pozwoli na lepsze promowanie regionu w folderach, ulotkach i innych materiałach 

promocyjnych. 

 

 



IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

§6 

Warunkiem wzięcia udziału w spacerze jest wypełnienie karty uczestnictwa, brak objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, brak domowników przebywających na 

kwarantannie lub w izolacji, także w warunkach domowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

sanitarnego. 

Szczegółowe zasady dostępne na stronie Organizatora http://www.mck-gostynin.pl/bezpieczenstwo-

sanitarne/ 

V. WARUNKI TECHNICZNE SPACERU 

§7 

1. Spacer odbędzie się 20 września 2020 r. (niedziela) w godzinach 16:00 - 19:00. Punkt początkowy 

przed MCK w Gostyninie, ul. 18 Stycznia 2. 

Jeśli warunki pogodowe lub inne czynniki niezależne od Organizatora uniemożliwią przeprowadzenie 

spaceru w w/w terminie Organizator i Współorganizator dopuszczają wykonanie zdjęć przez 

uczestników indywidualnie w dogodnym dla nich terminie, pod warunkiem przesłania wcześniej 

informacji o podjęciu takiej inicjatywy na adres e-mail aleksandra.milczarek@mck-gostynin.pl do dnia 

22 września 2020 r.  

2. W spacerze może wziąć udział nie więcej niż 30 osób. Decyduje kolejność przybycia/zgłoszeń. 

3. Uczestnicy mają obowiązek posiadać własny sprzęt fotograficzny i ponoszą za niego pełną 

odpowiedzialność. 

4. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem wydarzenia i wypełnić kartę uczestnictwa 

przed rozpoczęciem wydarzenia. 

5. Uczestnicy mają obowiązek dostarczyć Organizatorowi po odbytym spacerze zgłoszenie zawierające:  

- Wypełniony formularz osobowy stanowiący załącznik 1 do niniejszego regulaminu wraz                                            

z oświadczeniem o zapoznaniu się przez uczestnika z regulaminem i akceptacją jego warunków oraz 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartą. 

- Osoby niepełnoletnie posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych powinny dołączyć do 

formularza pisemną zgodę prawnych opiekunów stanowiącą załącznik 2 do niniejszego regulaminu. 

- Nie mniej niż 10 zdjęć w wysokiej rozdzielczości (minimum 3000x2000 pikseli) w formacie jpg. 

6. Zdjęcia/zgłoszenia przesłane do Organizatora celem wykonania odbitek na wystawę mogą być 

czarno-białe lub w kolorze. 

7. Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. na adres: 

aleksandra.milczarek@mck-gostynin.pl lub dostarczyć w formie elektronicznej na nośniku 

zewnętrznym do siedziby Organizatora, pok. 209. w godzinach pracy instytucji tj. poniedziałek-sobota 

od 8:00 do 20:00. Nośniki nie podlegają zwrotowi. 

8. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie zostaną wyeksponowane na wystawie, ale przechodzą na 

własność Organizatora i Współorganizatora. 
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§8 

Osoba zgłaszająca zdjęcie musi posiadać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, w tym zgodę osób 

trzecich, które mogą pojawić się na zdjęciach na ich publiczne udostępnianie i ponosi pełną 

odpowiedzialność w tym zakresie i w stosunku do tych osób. 

§9 

Uczestnik spaceru wyraża zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną terytorialnie licencję na publiczne 

udostępnianie fotografii przez Organizatora i Współorganizatora na potrzeby promocji i realizacji 

wystawy oraz innych promocyjnych działań Organizatora i Współorganizatora, w tym: 

- nieodpłatne, wielokrotne publikowanie fotografii wraz z umieszczeniem przy nich imienia i nazwiska 

autora, 

- promowanie ich w materiałach promocyjnych związanych z wystawą i innymi działaniami 

promocyjnymi Organizatora i Współorganizatora, 

- publikację dostarczonych zdjęć na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatora www.mck-

gostynin.pl, www.gostynin.pl i oficjalnych mediach społecznościowych,  

- wykorzystanie ich w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i Współorganizatora, w tym 

w szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu na materiałach promocyjnych 

i reklamowych.  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§10 

Uczestnik biorący udział w spacerze oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje 

jego warunki. 

§11 

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, MCK Gostynin (ul. 18 Stycznia 2, 09-500 

Gostynin) oraz na stronie www.mck-gostynin.pl.  

Szczegółowe informacje o wydarzeniu można uzyskać pod numerem telefonu 509 856 654,                        

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: aleksandra.milczarek@mck-gostynin.pl, temat SPACER 

FOTOGRAFICZNY. 

§12 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz zakończenia lub 

odwołania spaceru bez podawania przyczyny jego zakończenia czy odwołania. 

 

Nie współpracujemy z osobami naruszającymi wizerunek osób, działającymi niezgodnie z zasadami 

współżycia społecznego, a także dobrymi obyczajami. Zależy nam na uczciwej współpracy opartej     

na prostych i jasnych zasadach uczestnictwa w wydarzeniu. 

 

Organizatorzy, 

MCK Gostynin, Urząd Gminy Miasta Gostynina 
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FORMULARZ OSOBOWY 
 

Imię (imiona) i nazwisko  

………………………………………………………………………………………………………………….  

Adres do korespondencji              

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................          

Telefon 

....................................................................................................................... 

Ja niżej podpisany: 

 Zapoznałem(łam) się z regulaminem wydarzenia i akceptuję jego warunki. 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną terytorialnie licencję na  publiczne 

udostępnianie fotografii przekazanych przeze mnie w liczbie …………. sztuk przez Organizatora 

(MCK Gostynin) i Współorganizatora na potrzeby promocji i realizacji wystawy oraz innych 

promocyjnych działań Organizatora i Współorganizatora, w tym: 

- nieodpłatne, wielokrotne publikowanie fotografii wraz z umieszczeniem przy nich imienia                                        

i nazwiska autora, 

- promowanie ich w materiałach promocyjnych związanych z wystawą i innymi działaniami 

promocyjnymi Organizatora i Współorganizatora, 

- publikację dostarczonych zdjęć na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatora www.mck-

gostynin.pl, www.gostynin.pl  i oficjalnych mediach społecznościowych,  

- wykorzystanie ich w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i Współorganizatora, w tym                                                             

w szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu na materiałach promocyjnych 

i reklamowych. 

 Posiadam wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, w tym zgodę osób trzecich,                                                      

które mogą pojawić się na zdjęciach na ich publiczne udostępnianie i ponoszę pełną 

odpowiedzialność w tym zakresie i w stosunku do tych osób. 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Kultury 

w Gostyninie w celu prowadzenia wydarzenia Spaceru Fotograficznego "Cudowna 

Perspektywa", którego jestem uczestnikiem i wystawy. 

 

 

.................................                ......................................................... 

(miejscowość i data)                       (podpis uczestnika) 
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ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W SPACERZE „CUDOWNA PERSPEKTYWA” 

 

Ja niżej podpisany/a  _____________________________________________________________, 

    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

jako rodzic/ opiekun prawny ___________________________________________________ 

     (imię i nazwisko dziecka)  

 wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego w spacerze. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się treścią Regulaminu oraz zasadami 

przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie oraz akceptuję Regulamin. 

 

 

 

__________________________________ 

Data i czytelny podpis 

                                                              

 


