REGULAMIN

REGULAMIN ZGŁASZANIA ZDJĘĆ DO ALBUMU „CZŁUCHOWIANIE 1945–2020”
Celem wydania albumu „Człuchowianie 1945–2020” jest prezentacja mieszkańców
Człuchowa na przestrzeni 75 lat uwiecznionych na amatorskich fotografiach w codziennym
życiu i pracy. Album składać się będzie z fotografii pozyskanych od osób związanych obecnie
lub w przeszłości z Człuchowem. Po wydaniu będzie przeznaczony do sprzedaży.
Organizatorami przedsięwzięcia są: Towarzystwo Miłośników Ziemi Człuchowskiej oraz
Urząd Miejski w Człuchowie.
Uczestnictwo
Zgłaszanie zdjęć do publikacji „Człuchowianie 1945–2020” ma charakter otwarty.
Opublikowanie zdjęć w albumie jest inicjatywą służącą społeczności lokalnej. Uczestnictwo
w niej jest bezpłatne i dobrowolne. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pocztą
elektroniczną lub tradycyjną albo osobiste dostarczenie co najmniej jednego zdjęcia oraz
wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego. W przypadku
nadesłania

zdjęć

drogą

elektroniczną

również

należy

dołączyć

zeskanowany

podpisany formularz zgłoszeniowy.
Zdjęcia można dostarczyć na 3 sposoby:
1.

mailowo na adres album@czluchow.eu

2.

osobiście do Urzędu Miejskiego, al. Wojska Polskiego 1, pokój nr 6,

3.

listownie na adres Urząd Miejski w Człuchowie al. Wojska Polskiego 1,
77-300 Człuchów z dopiskiem album „Człuchowianie 1945-2020”.

Termin dostarczania zdjęć: 1 marca – 30 września 2021 r.
Uczestnik inicjatywy przekazując zdjęcia zapewnia, że użycie zdjęć nie narusza praw do
wizerunku osób widniejących na zdjęciach i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za
ewentualne naruszenie prawa w tym zakresie. Ponadto na formularzu zgłoszeniowym składa
oświadczenia o prawach autorskich oraz potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną
o przetwarzaniu danych osobowych.
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Zdjęcia
Zdjęcia zgłaszane do projektu powinny prezentować mieszkańców Człuchowa w życiu
codziennym. Powinny być wykonane pomiędzy 1945 a 2020 rokiem. Wybrane zdjęcia
zostaną pogrupowane w następujące kategorie:
- życie społeczne,
- portrety rodzinne,
- życie codzienne,
- kultura i twórczość,
- życie szkolne,
- sport i rekreacja,
- życie religijne,
- służba zdrowia,
- współpraca zagraniczna.
Zdjęcia zgłaszane do publikacji mogą być wykonane w dowolnej technice fotograficznej:
cyfrowo lub analogowo, na papierze czarno-białym lub kolorowym.
Wszystkie zdjęcia tradycyjne dostarczone listownie lub osobiście zostaną zeskanowane
i zwrócone właścicielom.
Skany zdjęć przygotowane przez osoby zgłaszające powinny być przygotowane
w rozdzielczości minimum 300 dpi, w formacie jpg. Należy je przesłać drogą mailową na
adres album@czluchow.eu wraz z formularzem zgłoszeniowym.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru zdjęć do albumu.
Nadesłanie lub dostarczenie zdjęć jest równoważne z akceptacją warunków niniejszego
regulaminu.
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