Regulamin konkursu fotograficznego

„Wspomnienia z podróży w obiektywie”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „spOKo”
w partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczną w Wodzisławiu
zaprasza dzieci biorące udział w wyjazdach w ramach projektuwraz
z

rodzicami,

dziadkami,

a

także

rodziny

z

terenu

Gminy

Wodzisławzainteresowane fotografią,do udziału w międzypokoleniowym
konkursie fotograficznym.
Cel konkursu:
 rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna naszej okolicy;
 zachęcanie do dokumentowania dostrzeżonego piękna otoczenia;
 rozwijanie wrażliwości artystycznej;
 zachęcanie do wspólnego spędzania czasu z rodziną.
1. Organizatorem konkursu jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI
I MŁODZIEŻY „spOKo” w partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczną
w Wodzisławiu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych fotografią,
a szczególnie dla dzieci wraz z rodzinami biorącymi udział w wyjazdach w
ramach projektu.
3. Prace należy dostarczyć do 10.08. 2019 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wodzisławiu.
4. Konkurs skierowany jest do dzieci oraz ich rodzin.
5. Każda rodzina może zgłosić do udziału w konkursie JEDNĄ pracę.
6. Format fotografii –15 cm x 21 cm.

7. Technika: zdjęcie wywołane na papierze fotograficznym.
8. Kryteria oceny: najciekawsze ujęcia, przedstawiające ciekawe i interesujące
miejsca

naszego

regionu

-

jury

krakowsko-częstochowskiej

oraz

województwa świętokrzyskiego.
9. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką wykonaną
komputerowo i zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, wiek
dziecka, kontakt telefoniczny do opiekuna.
10.

Prace, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod

uwagę.
11. Prace

nie

będą

zwracane.

Fotografie

przechodzą

na

własność

organizatora.
12. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25.08.2019r.
14.

Oceny prac dokona niezależne jury.

15.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody.

16.

Prace pozostają do dyspozycji organizatorów. Dostarczenie prac przez
uczestnika jest równoznaczne ze zgodą na ich zaprezentowanie
podczas Gminnych Dożynek na stoisku ekspozycyjnym Stowarzyszenia
„spOKo" i z udzieleniem Organizatorowi konkursu nieodpłatnej
i bezterminowej licencji do wykorzystywania tych fotografii w celu
promocji działań Stowarzyszenia.

17.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one
zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą
naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku
wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia

praw

określonych

powyżej

osoba

przekazująca

zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty
poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań,
jakie powstaną z tego tytułu.
Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego
regulaminu oraz oświadczeniem praw autorskich bez naruszenia praw
osób trzecich do nadesłanych zdjęć i wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych

zgodnie

z

ustawą

z

dnia

29.08.1997r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922).

Organizatorzy

