
Konkurs fotograficzny 20 lat z Radiem 90

Minione 20 lat na Waszych fotografiach! Czekamy na Wasze zdjęcia, które pokażą, jak wyglądało
Wasze miasto, Wasze otoczenie, Wasze osiedle i Wy sami w ciągu minionych dwudziestu lat!

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać do nas za pośrednictwem formatki konkursowej
zdjęcie, na których pokażecie np.:

• swoje miasto, otoczenie, region, osiedle - jak się zmieniało - warto dołączyć zdjęcie z 
kiedyś i z dziś - dla porównania zmian,
• jak się zmieniało przez ostatnie 20 lat - moje życie, dom, urządzenia, z których korzystam,
moje auto, fryzura, pasje, styl ubierania się,
• ja i Radio 90 - pokaż nam siebie dziś - gdzie nas słuchasz, w jakich sytuacjach ci
towarzyszymy, może masz zdjęcia ze spotkań z radiowcami,
• jak dorastałaś\eś, jak zmieniałaś\eś się przez ostatnie 20 lat!

Nie ma ograniczeń w ilości wysyłanych zdjęć. W konkursie nie mogą nie mogą jednak brać udziału
pracownicy Radia 90, ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

Z przesłanych fotografii ułożymy historię regionu z Radiem 90.

Najlepsze zdjęcia znajdą się w naszej internetowej galerii, w galerii Dziennika Zachodniego, a z
części z nich stworzymy specjalną wystawę, którą pokażemy w miastach naszego regionu.

Zanim to jednak nastąpi Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele redakcji Radia 90, wybierze
spośród nadesłanych zdjęć maksymalnie 10 najciekawszych i najbardziej oryginalnych, których
autorzy (lub osoby posiadające prawa autorskie do tych zdjęć) otrzymają nagrody.

Nagrody:
1. Wyjazd dla dwóch osób do hotelu 4* All Inclusive w Egipcie - 7 noclegów (termin wyjazdu 

od 01.12. do 08.12.2014)
2. 5-dniowy pobyt w Hotelu w Jarosławcu - Panorama Morska 2 vouchery 2-osobowe
3. Rower
4. Najlepsze zdjęcia, wybrane przez jury opublikujemy w Dzienniku Zachodnim oraz na naszej 

stronie internetowej

Zdjęcia archiwalne (np. zeskanowane lub skopiowane aparatem cyfrowym) wraz z krótkim opisem
co zdjęcie przedstawia, prosimy zgłaszać przez formatkę konkursową. W formatce należy podać
również dane w niej wskazane oraz zaznaczyć zamieszczone tam checkboxy.

Termin nadsyłania zgłoszeń (zdjęć) mija 30 września 2014 r. o godzinie 17:00.

O wynikach konkursu powiadomimy na antenie Radia 90 oraz na stronach programowych Radia 90
w terminie do dnia 15 października 2014 r.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym i bezterminowym udzieleniem Radiu 90
prawa do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć (oznaczonych lub nieoznaczonych imieniem i
nazwiskiem autora) na stronach programowych Radia 90, wykorzystania ich w prasie, a także do
ekspozycji nadesłanych zdjęć na wystawach nawiązujących tematycznie do konkursu, jak również
w celach promocyjnych Radia 90.

W przypadku, gdy zdjęcia przedstawiają Ciebie, przesyłając zdjęcie wyrażasz zgodę na
wykorzystanie Twojego wizerunku w zakresie wskazanym w niniejszym Konkursie.



Zgłaszając zdjęcie do Konkursu uczestnik zapewnia, że jest jedynym twórcą zdjęcia albo posiada
prawo do zgłoszenia takiego zdjęcia, a tym samym nie narusza dóbr osobistych oraz autorskich
praw majątkowych osób trzecich. 

Powyższe zostanie potwierdzone poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w formatce na 
stronie konkursowej. Wszelkie ewentualne roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich 
majątkowych dochodzone będą wobec osoby zgłaszającej zdjęcie.

W przypadku, gdy po ewentualnym uzyskaniu nagrody, stwierdzone zostanie naruszenie np.
autorskich praw majątkowych, nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany będzie do zwrotu
równowartości uzyskanej nagrody.

Więcej szczegółów Konkursu w Radiu 90. Słuchaj Radia 90.



Oświadczenie autora zdjęć

„Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem przesłanego/przesłanych zdjęcia/zdjęć, osobiście i
samodzielnie zarządzam własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest upoważniony do
reprezentowania moich praw w tym zakresie, oraz że moje prawa do przesłanego/przesłanych
zdjęcia/zdjęć nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone. Z tytułu powyższego oświadczenia
ponoszę wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych oraz dóbr
osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek
roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Radia 90, dotyczących przesłanego/przesłanych
zdjęcia/zdjęć zobowiązuję się zwolnić Radio 90 z wszelkiej odpowiedzialności z tego oraz do
całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich. Jednocześnie wyrażam zgodę na opublikowanie
przesłanego/przesłanych przeze mnie zdjęcia/zdjęć na stronie internetowej Radio 90, w Dzienniku
Zachodnim, w ramach wystawy oraz wykorzystanie go/ich w celach promocyjnych Radia 90.”

Oświadczenie osoby nadsyłającej cudze zdjęcie

„Oświadczam, że na podstawie zezwolenia autora przesłanego/przesłanych zdjęcia/zdjęć jestem
upoważniona/y do udzielenia poniższych zgód, osobiście i samodzielnie zarządzam własnymi
prawami autorskimi, nikt nie jest upoważniony do reprezentowania moich praw w tym zakresie. Z
tytułu powyższego oświadczenia ponoszę wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich
praw majątkowych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez
jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Radia 90,
dotyczących przesłanego/przesłanych zdjęcia/zdjęć zobowiązuję się zwolnić Radio 90 z wszelkiej
odpowiedzialności z tego oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich. Jednocześnie
wyrażam zgodę na opublikowanie przesłanego/przesłanych przeze mnie zdjęcia/zdjęć na stronie
internetowej Radia 90, w Dzienniku Zachodnim, w ramach wystawy oraz wykorzystanie go/ich w
celach promocyjnych Radia 90.”

Zgoda na publikację wizerunku zgłaszającego

„Wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na
przesłanym zdjęciu na stronie internetowej Radia 90, w Dzienniku Zachodnim, w ramach wystawy
oraz wykorzystanie go/ich w celach promocyjnych Radia 90.”

Wizerunek osób trzecich

„Oświadczam, że osoby występujące na przesłanych zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich
publikacji w zakresie wskazanym w zasadach Konkursu, wyraziły nieodpłatną i bezterminową
zgodę na publikację zdjęcia i stwierdziły, że publikacja ta nie naruszy ich dóbr osobistych.”


