REGULAMIN Konkursu Fotograficznego
“CZTERY TWARZE ROZALII”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
-Organizatorem Konkursu Fotograficznego „cztery twarze Rozalii” jest Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne „Burchat” w Gostycynie.
-Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
II. Cel Konkursu
Celem konkursu jest popularyzacja kultu św. Rozalii w Gostycynie poprzez artystyczne
(fotograficzne)ujęcie jej wizerunku w czterech porach roku.
III . UCZESTNICY KONKURSU
-W konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią amatorsko. Konkurs
przeprowadzany jest w trzech kategoriach: dla dzieci klas IV-VI, młodzieży gimnazjalnej i ponad
gimnazjalnej oraz dorosłych.
IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Każdy uczestnik może nadesłać 4
fotografie, każde wykonane w innej porze roku. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac
fotograficznych. Mogą być one wykonane dowolnymi technikami i sprzętem fotograficznym.
Dopuszcza się:
• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
Nie będą akceptowane prace:
• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
-Fotografie należy dostarczyć co najmniej w formacie A4, a także oryginały zdjęć na płycie CD.W
przypadku drukowania w warunkach domowych musza być wydrukowane na papierze
fotograficznym.
- Zadaniem Uczestnika jest fotografowanie figury św. Rozalii w Gostycynie.
- Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.
-Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie oświadczenia następującej treści:
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego ”Cztery twarze
Rozalii” i akceptuję jego treść.
Oświadczam że nadesłane przeze mnie prace wykonałam/em osobiście.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Konkursu.
Wypełniają rodzice lub opiekunowie osoby niepełnoletniej.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka(podopiecznego)…………………………………………………….
Na udział w konkursie i potwierdzam poprawność oraz akceptuję powyższe punkty
oświadczenia.
Data:

Podpis:
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-Zdjęcia

i oświadczenie powinny być dostarczone w jednej kopercie. Prace bez dołączonego
oświadczenia nie będą brane pod uwagę. Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie
wraz ze zgodą na podanie danych osobowych uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania
nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego
imienia i nazwiska oraz pracy. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów na udział w konkursie
Uczestnik oddając fotografie oświadcza, że osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na ich
publikację.
-Fotografie na Konkurs należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do siedziby Organizatora:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Burchat, ul. Główna 35,89-520 Gostycyn.
Na przesyłce prosimy o dopisek Konkurs Fotograficzny.
-Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, adres, telefon oraz kategorię wiekową
(drukowanymi literami).
-Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (w załączniku)
-Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z
niego wyłączonych.
V. TERMINARZ
-Termin nadsyłania prac mija dnia 31 lipca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data
uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki).
-Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
-Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora Konkursu.
-Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.
-Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo
odwołania się do niej.
-Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie lub pisemnie do dnia
26 sierpnia 2018 roku.
- Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się na II ROZALIADZIE na boisku przy Szkole Podstawowej w
Gostycynie 1 września 2018r ok. godziny 17-stej.
VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
-Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej pod tym samym
tytułem w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie od 1 września - 30 października 2018r.
-Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.
VII. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH
-Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem
i nazwiskiem autora) na stronach www a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na
Konkurs.
-Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach
promocyjnych.
-Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie
oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w niniejszym regulaminie.
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
-Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.
-Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 33 46 153
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