
Regulamin akcji „Rodzinny album LSM”

W 2022 roku obchodzimy 65-lecie powstania Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na tę 

okoliczność, przy okazji Festynu Rodzinnego, chcemy stworzyć wystawę, która będzie ukazywała 

LSM od początków jej powstania.

1. Organizatorem akcji jest Dom Kultury LSM, z siedzibą w Lublinie, ul. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48

29, zwanym dalej Organizatorem. 

2. Celem akcji „Rodzinny album LSM” jest:

- włączenie mieszkańców do wspólnego świętowania 65-lecia Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- przedstawienie fotografii z życia mieszkańców Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- zaprezentowanie dostarczonych przez mieszkańców zdjęć na wystawie podczas Festynu 

Rodzinnego.

- publikacja okolicznościowych kartek pocztowych z zaznaczeniem autora bądź właściciela 

fotografii.

3. Przedmiotem akcji jest zbiór historycznych fotografii pochodzących z rodzinnych zasobów 

mieszkańców LSM.

4. Mieszkańcy mogą dostarczać osobiście archiwalne, prywatne zdjęcia LSM.

5. Zdjęcia mogą być dostarczane w wersji tradycyjnej lub cyfrowej (minimalna rozdzielczość 300 

dpi) na dowolnym nośniku.

6. Dostarczone zdjęcia w wersji papierowej podlegają zwrotowi.

7. Zwrot fotografii nastąpi po uprzednim wykonaniu cyfrowej kopii zdjęcia.

8. Dostarczenie / przesłanie fotografii w wersji tradycyjnej wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową jest

jednoznaczne ze zgodą autora na uczestnictwo w niniejszej akcji, akceptacja przez autora 

wszystkich postanowień tego Regulaminu oraz zgodą na nieodpłatne, nieograniczone 

rozpowszechnianie zdjęć przez Organizatora bez prawa do dalszej odsprzedaży. Autor ponosi 

pełną odpowiedzialność za treść, charakter oraz kontekst przesłanych fotografii ze szczególnym 

uwzględnieniem naruszenia praw lub / i wyrządzenia szkód w stosunku do osób trzecich 

wynikłych z rozpowszechniania tych fotografii.
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9. Uczestnictwo w akcji oznacza zgodę autora zdjęć lub osoby posiadającej do zdjęć prawa 

autorskie na nieodpłatne przekazanie Organizatorowi praw do eksploatacji zdjęć na 

następujących polach:

- utrwalania i zwielokrotniania,

- rozpowszechniania w przestrzeni publicznej tj. wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od publikacji zdjęć w przypadku, gdy ich treść

będzie nieodpowiednia lub niestosowna.

11. Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę fotografii.

12. Termin składania prac upływa z dniem 10 maja 2022 r.

13. Fotografie można składać osobiście w siedzibie Organizatora lub przesłać pocztą na adres 

Organizatora wskazany w pkt. 1, zgodnie z terminem, o którym mowa w pkt. 12. W obu 

przypadkach należy załączyć wypełnione zgłoszenie.

14. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane między Organizatorem i 

uczestnikami wymagają zachowania formy pisemnej.

15. Warunkiem udziału w akcji jest:

a. poprawne wypełnienie danych (Załącznik nr 1 -  Karta zgłoszenia)

b. dostarczenie zdjęć

c. akceptacja niniejszego Regulaminu.

16. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego doboru zdjęć oraz publikacji w całości, jako 

osobne wydawnictwo lub we fragmentach, w materiałach prasowych, w wydawnictwach 

okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób w ramach oficjalnych działań Domu Kultury 

LSM z wyszczególnieniem autora bądź właściciela fotografii. 

17. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
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