REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
,,ZATRZYMANY W KADRZE – RUCH W NATURZE”
§1
Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego ,,ZATRZYMANY W KADRZE – RUCH W NATURZE”
jest Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie, ul. Szpitalna 16, 59-420 Bolków

§2
Cel Konkursu
1. Próba uchwycenia i zatrzymania w obiektywie ruchu będącego zmianą, działaniem ludzkiej
aktywności, ale i otaczającej nas przyrody. Zatrzymania w stop klatce tej wyjątkowej chwili
związanej z ulotnością, przemijaniem ….
2. Prezentacja nowych talentów w dziedzinie fotografii.
§3
Uczestnik Konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla fotografów amatorów podzielonych na dwie kategorie wiekowe:
a. Od 7 do 18 lat
b. Powyżej 18 lat
§4
Kategorie Tematyczne Konkursu
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne (zwane dalej pracami lub fotografiami), wykonane w
dowolnej technice podzielone na:
1. Ludzie
2. Przyroda
3. Sport
§5
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane samodzielnie, których autorem jest osoba
zgłaszająca fotografie.
2. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie (na jedną kategorię przypada jedno
zdjęcie), o podanych rozmiarach:

- 13x18/ - 15x21/ - 18x24/ - 20x30
3. Fotografie na konkurs należy dostarczyć w terminie do dnia 05. 09. 2014 roku. Prace nadesłane
po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
4. Do prac wysłanych na konkurs należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy
zamieszczony na stronie internetowej organizatora.
§6
Prawa autorskie
1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą uczestnika na wykorzystanie zdjęć do
promocji konkursu.

§7
Jury Konkursu
1. Jury dokonując oceny nadesłanych prac:
- kwalifikuje prace do wystawy pokonkursowej
- przyznaje miejsca i wyróżnienia w każdej kategorii tematycznej i wiekowej
- przyznaje GRAND PRIX KONKURSU
2. Decyzje Jury konkursu są ostateczne

§8
Nagrody Konkursu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowych nagród w trakcie trwania
Konkursu.
2. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
§9
Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków Regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 02.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
3. Laureaci zostaną powiadomieni o decyzji Jury drogą telefoniczną oraz elektroniczną za pomocą
danych kontaktowych zostawionych w formularzu zgłoszeniowym.
4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w drugiej połowie września br.
na stronie:
www.domkultury-bolkow.pl

