Regulamin konkursu fotograficznego
„ZAUROCZENI PIĘKNEM ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ”
Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetowych Powiatu Łęczyńskiego
marzec-grudzień 2017 roku
pod patronatem
Starosty Łęczyńskiego
TEMAT
„ZAUROCZENI PIĘKNEM ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ”
Głównym celem jest promocja walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych Powiatu
Łęczyńskiego, rozbudzanie zainteresowań fotografią, a także pomoc twórcom-fotografom
w pozyskiwaniu niezbędnego doświadczenia oraz promocja ich twórczości.
ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ludwinie „Kreator”
Ludwin 30A
21 – 075 Ludwin

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs dostępny jest dla wszystkich fotografujących.
2. Każdy autor może przesłać na konkurs pocztą lub dostarczyć osobiście maksymalnie 3 prace zapisane
na płycie DVD na adres Stowarzyszenia.
3. Zdjęcia muszą spełniać następujące wymogi: zapisane jako JPEG, 300dpi, dłuższy bok 45cm.
4. W przypadku prac fotograficznych cyfrowych nie dopuszcza się modyfikacji obrazu wykraczającej poza
rozjaśnianie, przyciemnianie, zmianę kontrastu i nasycenia barw.
5. Zdjęcia zaakceptowane na wystawę zostaną wydrukowane w jakości fotograficznej przez
organizatorów.
6. Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie, potwierdza jednocześnie, że jest ich autorem.
7. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów.
8. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie
będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena
organizatora.
9. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię
zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że
wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, które nie spełniają
kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
11. Uczestnicy Konkursu dołączają do zgłoszonych prac:
a. pełnoletni – oświadczenie autora (załącznik do regulaminu)
b. niepełnoletni – oświadczenie prawnego opiekuna (załącznik do regulaminu).
12. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

NAGRODY
1. Prace fotograficzne nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą
przedstawiciele organizatora, nauczyciele fotografii i zawodowi fotografowie niezależni.
2. Każdy autor mający prace w wystawie pokonkursowej otrzyma dyplom uczestnictwa. Przewidziane są:
1. Nagroda Główna
2. Nagroda honorowa
3. Nagrody specjalne
3. Jury przysługuje prawo innego podziału nagród. Nagrody nieodebrane przez laureatów do 31.12.2017r.
przechodzą do puli nagród na kolejną edycję konkursu.

TERMINARZ KONKURSU
1. Nadsyłanie prac do 15 września 2017 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie uczestników o jego wynikach - do 20 września 2017 r.
3. Wernisaż wystawy pokonkursowej oraz rozdanie nagród odbędzie się 1 października 2017 r. w Zespole
Szkół w Ludwinie.
4. Ekspozycja pokonkursowa będzie czynna do 30 września 2018 r. w następujących placówkach: Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Łęcznej oraz Gminnych Bibliotekach Powiatu Łęczyńskiego, Centrum Kultury
i Sportu w Ludwinie i Zespole Szkół w Ludwinie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie,
TV, Internecie w celach promocji Konkursu.
2. Prace biorące udział w wystawie pokonkursowej przechodzą na własność organizatorów.
3. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną na adres mailowy
podany przez uczestnika.
4. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub
w przypadku niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca jest
autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały unormowane
i osoby portretowane wyrażają zgodę na wystawianie i publikowanie również do celów reklamowych
konkursu. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi
zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu.
6. Organizatorzy przewidują również prezentację wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

OŚWIADCZENIE AUTORA
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu Fotograficznego
„ZAUROCZENI PIĘKNEM ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ”
organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ludwinie „Kreator”
Ludwin 30A 21 – 075 Ludwin i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu
Konkursu, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002. Nr.101,
poz.926 z późn. zm.).
………………………………………………………………
Data i odręczny podpis

OŚWIADCZENIE RODZICÓW
LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

w Konkursie Fotograficznym
„ZAUROCZENI PIĘKNEM ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ”
organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ludwinie „Kreator”
Ludwin 30A 21 – 075 Ludwini akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu
Konkursu, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002. Nr.101,
poz.926 z późn. zm.).
………………………………………………………………
Data i odręczny podpis

