Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Krajobraz Powiatu Kraśnickiego” - 2020
I. Przepisy ogólne
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Krajobraz Powiatu Kraśnickiego” są Ośrodek Kultury w Urzędowie
oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie
obowiązującymi zasadami prawa.
3. Celem konkursu jest wyszukanie i zaprezentowanie poprzez fotografię ciekawych, charakterystycznych dla ziemi
kraśnickiej krajobrazów.
4. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: fotografia@gokurzedow.pl
z tematem „foto-konkurs” lub pod numerem telefonu OK w Urzędowie 81 8225081
5. Konkurs odbywa się w dniach od 15.06.2020 r. do 15.09.2020 r.
6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. Przepisy dotyczące prac
1.Konkurs ma formę on-line. Fotografie należy nadsyłać od 15.06.2020 r. do 15.08.2020 r. wyłącznie na adres:
fotografia@gokurzedow.pl jako załącznik z tematem foto-konkurs. Potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zdjęć do
konkursu będzie zwrotny e-mail do uczestnika.
W treści e-maila należy wpisać: imię i nazwisko autora zdjęć, tytuł zdjęcia oraz dokładne miejsce gdzie fotografia
została wykonana. Do e-maila należy dołączyć także plik (skan/fotografia) wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia.
2. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pikseli.
Wielkość zdjęcia nie może przekroczyć 10 MB. (w wypadku niejasności, prosimy o kontakt mailowy).

3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie lub 1 zestaw zawierający max. 3 fotografie.
4. Zdjęcia powinny być wykonane w 2020 r. na terenie powiatu kraśnickiego
5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie
brały udziału w żadnym konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości
technicznej, zbyt małych rozmiarach, niezgodnych z tematem konkursu.
7. Fotografie powstałe w rezultacie zbyt dużej ingerencji graficznej oraz fotomontaże będą odrzucane. Dopuszczalne
są podstawowe korekty obrazu.
8. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr
osobistych. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie
Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie
odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanych fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania
przez Organizatora w ramach Konkursu.

III. Terminarz
15.06.2020 - 15.08.2020 – przysyłanie prac na Konkurs.
16.08.2020 – 31.08.2020 – zaprezentowanie otrzymanych fotografii bez podawania nazwisk na fanpage'u OK
Urzędów i „głosowanie publiczności”.
01.09.2020 – 15.09.2020 – obrady Jury, wyłonienie zwycięzców, przygotowanie wystawy w OK Urzędów i wernisaż z
wręczaniem nagród.

IV. Nagrody i wyróżnienia
1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatorów komisja konkursowa /Jury/. Kryteria oceny:
- tematyka zgodna z celami konkursu,
- oryginalne przedstawienie tematu,
- walory artystyczne.
2. Jury wybiera 5 najlepszych prac i jedną pracę na podstawie „głosowania publiczności”.
3. „Nagrodę publiczności” otrzymuje uczestnik, który w okresie przedstawionym w terminarzu otrzyma najwięcej
„lajków”: „lubię to” i „super”.
3. Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 700 zł.
4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo do przyznawania miejsc ex equo.
5. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie ogłoszenia wyników konkursu i wernisażu prac.

V. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych
1. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs fotografii (z podaniem imienia i nazwiska
autora) na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych oraz prezentacji ich przez partnerów
medialnych do celu informacji o konkursie.
2. Organizatorzy uzyskują prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych
imieniem i nazwiskiem autora) w wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
3. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. V.1. i V.2. przysługują Organizatorom nieodpłatnie,
na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. II.1. niniejszego
regulaminu.

