Konkurs fotograficzny pt. „Piękno Zalewu Wiślanego i okolic”

REGULAMIN

§1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizowany
„Zalew Wiślany”.

przez

Stowarzyszenie

Lokalna

Grupa

Rybacka

2. O zakwalifikowaniu zgłoszeń do konkursu decyduje data wpływu do biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” zdjęć wraz z formularzem
zgłoszeniowym.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą podlegać ocenie konkursowej i zostaną
odrzucone.
4. Regulamin konkurs jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia,
pod adresem www.lgrzalewwislany.pl. Szczegółowe informacje o Konkursie można
uzyskać pod numerem telefonu 55 235 11 12.

5. Jeden uczestnik może zgłosić nie więcej niż 1 zdjęcie.
6. Do konkursu można zgłaszać jedynie zdjęcie, które nie zostało wcześniej nagrodzone
ani wyróżnione w innych konkursach, jak również nie było wykorzystywane
ani rozpowszechniane przez inne podmioty.
7. Prace można składać od 24.09.2018 r do 15.10.2018 r w godzinach pracy biura.

§2. Warunki uczestnictwa
1. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wykonać fotografię, która obrazować będzie:
krajobraz, macro, architekturę.

2. Konkurs jest adresowany do osób fizycznych, które amatorsko zajmują się fotografią
w wieku od 13 do 15 lat.

3. Zgłoszone do konkursu prace- zdjęcia mają przedstawiać obszar Zalewu Wiślanego.
4. Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.

5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą
rodziców/opiekunów, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dla osób
niepełnoletnich stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Zgłoszenia do konkursu może dokonać tylko autor zdjęcia.

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Rybacka „Zalew Wiślany” oraz członkowie najbliższych rodzin tych pracowników.
8. Zgłoszenie pracy – fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały
wykonane osobiście.
9. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie
majątkowych praw autorskich do przekazanego utworu fotograficznego z zakresie
wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności:
a) Utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym m. in. Drukiem,
na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b) Wykonania nieograniczonej ilość publikacji i materiałów promocyjnych
(broszur, ulotek itp.),
c) Wprowadzania
do
pamięci
komputera,
sieci
multimedialnej
oraz komputerowej (w szczególności Internetu),
d) Swobodnego zamieszczania i zezwalania na zamieszczanie w bazach danych,
zbiorach, wystawach, wykazach itp.
e) Rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” oraz na stronie
www.lgrzalewwislany.pl
f) Publiczne wystawienie.
10. Przeniesienie praw, o których mowa w punkcie 9 nie jest ograniczone czasowo
ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i terytoriów
wszystkich innych państw.

11. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczenie prac konkursowych
na stronach internetowych, wystawach oraz w innych materiałach promocyjnych.

§3. Wymagania dotyczące zdjęć

1. Zdjęcia należy przekazać w formie plików cyfrowych wraz z wydrukiem na papierze
fotograficznym o rozmiarach minimum 13cm x 18 cm do A4, przy czym technika
wykonania zdjęć jest dowolna. Negatyw do wglądu.
2. Zdjęcia należy nagrać na płytę CD.

3. Dopuszcza się korektę zdjęć w programach graficznych po ich wykonaniu,
obejmującą kadrowanie, ostrzenie, zmiany w poziomach kolorów, jasności
i kontraście. Nieodpuszczalny jest fotomontaż.
4. Każde zdjęcie zapisane na płycie CD należy oznaczyć tytułem oraz nazwą kategorii,
w której jest zgłaszane.
5. Do każdego zdjęcia należy przypisać informację o tym, co przedstawia zdjęcie
oraz jakie były okoliczności jego powstania – w formie pliku tekstowego (max. 600
znaków, bez spacji.)

§4. Ocena nadesłanych zdjęć

1. Ocenie konkursowej podlegają jedynie zgłoszenia:
a) Spełniające warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu
b) Złożone na właściwym formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik
regulaminu.

§5. Miejsce składania prac konkursowych

1. Płytę CD ze zdjęciem, odbitką na papierze i formularzem zgłoszeniowym
oraz formularz zgłoszeniowy w formie papierowej należy przesłać lub dostarczyć na
adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”
Ul. Portowa 3, 14-500 Braniewo
Z dopiskiem konkurs fotograficzny – „Piękno Zalewu Wiślanego i okolic”.
2. Płyta musi być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.
3. Każda strona formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej musi zostać
zaparafowana przez uczestnika konkursu/opiekuna.
4. Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem materiałów
do konkursu.
5.

Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagięcie lub uszkodzenie materiałów
podczas transportu lub przekazu pocztowego.
7. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu
Konkursu.

§6. Nagrody
1. Laureatów konkursu wyłoni powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
2. Komisja Konkursowa na pierwszym posiedzeniu przyjmie regulamin pracy
oraz wybierze ze swojego grona przewodniczącego.

3. Skład Komisji Konkursowej zostanie podany na stronie www.lgrzalewwislany.pl
4. Komisja Konkursowa przyzna nagrody za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce
i wyróżnienia od IV do VII miejsca.

5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe o wartości od:
- I miejsce – 500 zł
- II miejsce – 400 zł
- III miejsce – 300 zł
- IV- VII miejsce – po 50 zł na osobę (wyróżnienia)
6. Decyzja Komisji Konkursowej w sprawie nagród jest ostateczna i nieodwracalna.

7. Wyłonieni laureaci zostaną o uzyskaniu nagrody powiadomieni telefonicznie.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.lgrzalewwislany.pl
w terminie 29.10.2018 r.
9. Nagrody zostaną dostarczone w ciągu dwóch tygodni od terminu rozstrzygnięcia
konkursu.

§7. Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
Ewentualne zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
2. Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku
zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników lub nadesłania zbyt małej liczby zdjęć,
spełniających wymogi formalne.
3. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach
Organizatora.
4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator
konkursu.

