REGULAMIN I Konkursu Fotograficznego
„ZABYTKI KŁODAWY I OKOLIC 2019”

I ZASADY OGÓLNE
1.

Organizatorem I Konkursu Fotograficznego „ZABYTKI KŁODAWY I OKOLIC 2019” jest
Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie, Kościelna 5, 62-650 Kłodawa.

2.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

3.

Celem konkursu jest i prezentacja i utrwalenie w społecznej świadomości kłodawskich
zabytków oraz popularyzacja kultury, piękna i tradycji regionalnej Miasta i Gminy
Kłodawa.

4.

W konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się amatorsko fotografią.

5.

Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych w niniejszym
regulaminie.

6.

Przez amatorskie zajmowanie się fotografią, rozumie się działalność osób, które nie
zajmują się fotografią w ramach wykonywanego zawodu.

II PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
1.

Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych
prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania
zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie przetworzone w stopniu przekraczającym zakres
dopuszczalny na podstawie niniejszego regulaminu, będą odrzucane.
a)

Dopuszcza się:

•

konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych
filtrów;

•

korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

b) Nie dopuszcza się prac:
•

z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki
graficznej;

•

powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

2.

Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 4 zdjęć w serii.

3.

Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.

4.

Prace konkursowe można nadsyłać na Konkurs:
a)

drogą pocztową na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie
Kościelna 5, 62-650 Kłodawa
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z dopiskiem: Konkurs fotograficzny: ZABYTKI KŁODAWY I OKOLIC 2019, lub
b)

drogą elektroniczną na adres:

gokklodawa@wp.pl,

z dopiskiem w tytule: Konkurs fotograficzny: ZABYTKI KŁODAWY I OKOLIC 2019.
5.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej
jakości technicznej.

6.

Nadsyłane fotografie powinny być wykonane w formacie: odbitek czarno - białych lub
kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od 15/20.

7.

W przypadku prac nadsyłanych drogą poczty tradycyjnej, do zdjęć powinien być
załączony cyfrowy nośnik danych (płyta CD, DVD, pendrive, karta SD itp.) zawierający
cyfrowe wersje zdjęć – oryginały lub skany.

8.

Odnośnie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko autora, nazwę i miejsce
fotografowanego obiektu, tytuł pracy oraz datę jej wykonania.

9.

Wraz z pracami należy przysłać podpisane klauzule (w załączniku). W przypadku prac
wysyłanych drogą elektroniczną, należy załączyć skany oświadczeń.

10.

W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane
ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

11.

Prace konkursowe nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności
praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób,
którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i
upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w konkursie. Naruszenie przez
Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie
Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w konkursie.
Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej fotografii i
poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach
Konkursu.

12.

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wymienionych wyżej wymogów.

13.

Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak
również z niego wyłączonych.

14.

Organizator może zwrócić autorowi na jego koszt i ryzyko, oryginał nośnika danych, na
którym przesłano wersje elektroniczne prac.

III TERMINY
1.

Termin nadsyłania prac mija dnia 2 września 2019 roku (decyduje data otrzymania e –
maila z pracami, data stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania
przesyłki pocztą kurierską).

2.

Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

3.

Organizator powołuje jury konkursu (Jury). W kład jury wchodzą osoby wybrane przez
organizatora.
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4.

Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 7 września 2019 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i
nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak i
przyznawania miejsc ex aequo.

5.

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 9 września 2019
roku.

6.

Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie Gminy Kłodawa, GOK, Kłodawskie Dwory.

7.

Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych prac (wernisaż
Konkursu) odbędzie się 15 września 2019 roku w zespole dworsko-parkowym w
Studzieniu.

8.

W wernisażu mogą wziąć udział wybrane przez organizatora, nie nagrodzone prace.

IV NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1.

Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane podczas wernisażu Konkursu.

2.

Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: 1 000 zł, 600 zł i 400 zł.

3.

Organizator konkursu może dokonać publikacji nagrodzonych, wyróżnionych, a także
nienagrodzonych prac, w wydawnictwie pokonkursowym. Nadesłanie prac oznacza
wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację prac lub poszczególnych fotografii.

V WYKORZYSTANIE PRAC
1.

Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego i nieodpłatnego wykorzystania prac
nadesłanych na konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora)

2.

Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. V.1., przysługują Organizatorowi
nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w
pkt. II.9. niniejszego regulaminu.

VI INFORMACJE OGÓLNE
1.

Przekazanie prac Organizatorowi jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatne używanie,
wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku sfotografowanych osób w całości lub w
postaci dowolnych fragmentów przez Organizatora konkursu. Zgoda jest nieodpłatna, nie
jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Wizerunek uczestników może być
użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, a także zestawiony z
wizerunkami innych osób.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przekazanych prac wynikłe
wskutek działania osób trzecich, sił przyrody lub zdarzeń losowych.

3.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

4.

Prace zgłoszone w konkursie przechodzą na własność Organizatora.

5.

Autorzy fotografii, zgłaszając swój udział w konkursie, wyrażają zgodę na
wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu w
celu organizacji i promocji.
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