
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Zatrzymane w kadrze – „Piękno naszej małej ojczyzny”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Gminny Ośrodek Kultury w Piątku

II. CELE KONKURSU

1) Promocja Gminy Piątek poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych krajobrazowo i turystycznie

miejsc, zabytków oraz obiektów charakterystycznych (np. kapliczki, centra wsi, obiekty użyteczności

publicznej i inne) za pomocą fotografii. Wykonana fotografia ukazująca piękno, klimat i charakter

Gminy Piątek powinna wywoływać pozytywne skojarzenia z gminą, stanowić jej wizytówkę, zachęcać

turystów do odwiedzenia gminy i czynnego wypoczynku na jej terenie;

2) Rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu;

3) Zaangażowanie społeczności lokalnej do promowania Gminy Piątek;

4) Promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny.

5) Rozbudzanie zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej małej Ojczyzny.

6) Rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności.

III. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1) W konkursie mogą brać udział fotografie wykonane indywidualnie, nigdzie dotychczas nie

publikowane i nie nagradzane wcześniej w innych konkursach, które pokazują gminę Piątek w jak

najciekawszych ujęciach.

2) Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny.

Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, które powinny być promowane z uwagi na

swoje walory lub wartość. Dopuszcza się fotografie miejsc popularnych, ale wykonane

w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.

3) Oceniane będą przede wszystkim wartości takie jak: estetyka, wyczucie artystyczne, pomysłowość,

oryginalność fotografii, prezentacja piękna naszej małej ojczyzny i jej zabytków oraz jakość wykonania

fotografii.

4) Zgłoszone do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: tytuł konkursu, imię, nazwisko, adres,

telefon lub e-mail autora zdjęć, miejsce i obiekt znajdujący się na fotografii.

5) Organizator nie zwraca prac, biorących udział w konkursie.

6) Zgłoszenie prac na konkurs z podaniem danych osobowych uczestnika jest równoznaczne

z wyrażeniem zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz fotografii na stronie internetowej

Urzędu Gminy Piątek, w mediach oraz w albumie promocyjnym i innych publikacjach związanych



z promocją gminy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 1333 poz.

8830).

7) Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

8)  Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

9) W przypadku prac z wykorzystaniem wizerunku osób prywatnych, potrzebne będzie wraz

ze zdjęciem oświadczenie że osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na ich publikację

w materiałach i wydawnictwach pokonkursowych.

10) Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej

ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych

lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; oraz korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie,

kontrast, nasycenie, rozjaśnienie); Nie będą akceptowane prace: z których jakiekolwiek elementy

zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej lub powstałe w wyniku połączenia różnych

fotografii (kolaże i fotomontaże).

11) Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18x24 cm (wywołany bez uwidocznionej

daty, podpisu autora i innych znaków graficznych). Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD

albo DVD załączonej do pracy w formacie plików JPEG. Rozdzielczość zdjęcia potrzebna do wydruku

musi być do 300 dpi, przystosowanego do wydruku w formacie 18 x 24 cm.

12) Każda osoba biorąca udział w konkursie może dostarczyć pojedyncze fotografie lub cykl zdjęć.

13) Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

14) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest załączenie wraz ze zdjęciem wypełnionej „karty

zgłoszenia do konkursu” oraz oświadczenia (jeżeli jest wymagane). Formularz karty i oświadczenia są

dostępne na stronie internetowej www.gminapiatek.pl. Nie będą brane pod uwagę prace bez

wymaganego oświadczenia i wypełnionej karty uczestnictwa.

 IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszenia.

2. W przypadku osób niepełnoletnich kartę podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

3. Brak karty zgłoszenia powoduje dyskwalifikację prac.

4. Uczestnik przekazuje prawa do wykorzystywania i udostępniania swoich prac we

wszystkich działaniach związanych z upowszechnianiem i promocją konkursu.

              6.     Przekazane prace nie podlegają zwrotowi.

V. TERMINY

1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia regulaminu.



2. Termin składania prac upływa 31 sierpnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątku

(od wtorku do piątku w godzinach: 15.00 – 18.00)

3. Ogłoszenie wyników, lista laureatów zostaną opublikowane w lokalnej prasie oraz stronie
internetowej Gminy Piątek.

4. Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną powiadomione pocztą elektroniczną lub
telefonicznie.

5. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury
w  Piątku    w  dniu  11  listopada  2018  r.  podczas  uroczystości  głównych  obchodów  100.
rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

VI. INNE POSTANOWIENIA

1. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór Karty Zgłoszenia. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia jest
dostępny na stronie organizatora konkursu: http://gokpiatek.pl oraz stronie gminy:
http://gminapiatek.pl

2. Nadesłanie filmu na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem organizatora konkursu o tym,
iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności jego upowszechnienie nie będzie
prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii lub filmie
albowiem  utwór  spełnia  wymogi  określone  w  artykule  81  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych.

3. W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorowi konkursu z roszczeniami w związku
z  naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób trzecich, organizatorowi
konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do uczestnika konkursu, który nadesłał prace
nie spełniające wymogów określonych w wyżej wymienionych postanowieniach regulaminu.

4. Nadesłane prace oceniać będzie Komisja Konkursowa. Od werdyktu Komisji nie przysługuje
odwołanie.

5. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminu lub odwołania konkursu.

7. Wszelkie zmiany dokonane przez Organizatorów będą publikowane na stronie http://gokpiatek.pl/

8. Osobą upoważnioną do udzielania informacji związanych z konkursem jest Dariusz Struszczak –
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku za pośrednictwem strony internetowej:
https://pl-pl.facebook.com/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Piątku-615690691854317



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zatrzymane w kadrze – „Piękno naszej małej ojczyzny”

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………………..

Wiek ……………. lat

Adres e-mail…………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………..............

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego ……………………………………………..

- Oświadczam, że prace nadesłane na konkurs zostały wykonane przeze mnie i przysługują mi do nich
wszelkie prawa autorskie.

- Nieodpłatnie przenoszę na organizatora konkursu własność nadesłanych prac konkursowych.

- Przekazuję prawa do wykorzystywania swoich prac we wszystkich działaniach związanych
z upowszechnieniem i promocją konkursu.

- Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

- Zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych. (Ustawa o ochronie
danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami. Dz.U.
2002 r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

……………………………………….……….

 (miejscowość i data)

..……………………………………………….

(podpis uczestnika konkursu /
                                                                                                      w przypadku osób niepełnoletnich

                                                                                                                                                                   rodzica lub opiekuna prawnego)


