REGULAMIN
Konkursu fotograficznego
pn. „Widokówka z wakacji” –
Organizator:
Organizatorem Konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w
Kowalewie Pomorskim
Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.
5.

Możliwość zaprezentowania swojej twórczości fotograficznej.
Promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej.
Rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności.
Dokumentacja miejsc i wydarzeń (także osobistych) związanych ze wakacjami.
Przedstawienie w ciekawy i oryginalny sposób wspomnienia wakacji.

Zasady konkursu:
1. Konkurs fotograficzny „Widokówka z wakacji” skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 lat i osób
dorosłych z gminy Kowalewo Pomorskie.
2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności zapewnia, że:
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie są kopią fotografii stworzonych przez inne osoby,
- nie narusza praw autorskich osób trzecich,
- nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie
chronionych,
- uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację i wykorzystanie
zgodnie z regulaminem konkursu.
3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w formie elektronicznej.
4. Fotografie zapisane w formacie JPG należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
biblioteka.kowalewopomorskie@interia.pl z dopiskiem „Widokówka z wakacji”.
5. Opis fotografii musi zawierać imię, nazwisko, wiek autora, tytuł pracy.
Terminy:
01.07.2021 - 10.08.2021 - wysyłanie prac konkursowych oraz kart zgłoszenia. Fotografie prosimy dostarczyć
drogą elektroniczną. Wraz z fotografiami prosimy dostarczyć wypełnioną i podpisane oświadczenie do
Konkursu (skan oświadczenia drogą e-mail) lub osobiście na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im.
Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim ul.Plac Wolności 13, Tel: 56 6841174
Do oceny złożonych prac Organizator powołuje Jury.
Wyniki Konkursu zostaną podane w trakcie wystawy pokonkursowej, po czym zostaną
opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
Laureaci Konkursu, zostaną poinformowani o werdykcie Jury drogą telefoniczną lub mailową. Laureaci
Konkursu są zobowiązani odebrać nagrody w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
Postanowienia końcowe:
1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie danych osobowych uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez uczestników konkursu.
3. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz zgodą na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby konkursu.

