REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pn.: „Cztery pory roku”

§ 1 Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie ul. Rynek 8.
§ 2 Cel konkursu
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali
przyrody, które zmieniają się wraz z porą roku, a także rozwijanie umiejętności obserwacji.
§ 3 Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia. Zdjęcia należy wykonać na terenie Gminy Zabłudów.
Konkurs odbywać się będzie w czterech etapach:
I etap – zima
II etap – wiosna
III etap – lato
IV etap - jesień
§ 4 Uczestnicy konkursu:
Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych miłośników fotografii, wykluczając pracowników
Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie i członków ich rodzin.
Dla biorących udział w konkursie dzieci i młodzieży do lat 18-stu wymagana jest zgoda i podpis
rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.
§ 5 Zasady udziału w konkursie
Udział w konkursie jest dobrowolny. Fotografie powinny posiadać 1 autora. Zdjęcia powinny być
wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
Jedna osoba może zgłosić na konkurs 2 fotografie do jednej pory roku, (do 4 pór roku łącznie może
być 8 fotografii nadsyłanych po 2 do każdego etapu ).
Uczestnik dostarcza do organizatora wypełnioną kartę zgłoszenia, oświadczenie o odstąpieniu praw
autorskich majątkowych na rzecz organizatora, fotografie w formacie nie mniejszym niż 15x21cm,
płytę CD z wykonaną fotografią ( bądź inny nośnik).

Prace należy dostarczać do Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie osobiście, bądź
listownie na podany adres w terminie podanym w harmonogramie poniżej. W przypadku prac
wysłanych listownie liczy się data stempla pocztowego.
Adres do zgłoszeń: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie, ul Rynek 8, 16-060 Zabłudów.
W przypadku prac wysłanych listownie prosimy o dopisek – Konkurs fotograficzny.
Karta zgłoszenia i odstąpienie od praw autorskich majątkowych dołączone jest do regulaminu
konkursu .
§ 6 Zgłoszenie:
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie
zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich majątkowych w
całości na rzecz Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie, ul Rynek 8, 16-060 Zabłudów
Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.
Do oceny złożonych prac zostanie powołane bezstronne Jury. Jury przyzna najlepszym pracom
upominki w każdym etapie konkursu. Najlepszym pracom na zakończenie edycji konkursu Jury
przyzna nagrody i zaprosi na wystawę pokonkursową.
§ 7 Terminarz:
Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu do publicznej wiadomości.
21.03. 2014 r. – ostateczny termin wpływu prac na konkurs fotograficzny w I etapie i początek
drugiego etapu.
24.06.2014 r. – ostateczny termin przyjmowania prac na konkurs fotograficzny w II etapie i początek
trzeciego etapu.
23.09.2014 r. – ostateczny termin przyjmowania prac na konkurs fotograficzny w III etapie i
ogłoszenie czwartego etapu.
17.12.2014 r. – ostateczny termin przyjmowania prac na konkurs fotograficzny w IV etapie.
19.12.2014 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie: http://www.moak-zabludow.pl/
21.12.2014 r. – wręczenie nagród i otwarcie wystawy fotograficznej „ Cztery pory roku”.
Sprawy sporne rozstrzyga organizator konkursu. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w
siedzibie MOAK-u w Zabłudowie, bądź też pod numerem telefonu 85-71-88-443, a także u Emilii
Kochańskiej tel. 531-653-642.

Karta zgłoszenia
Konkurs Fotograficzny „Cztery pory roku”
organizowany przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie

1.

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:

...................................................................................................................................................................
2.

Adres korespondencyjny uczestnika konkursu:

...................................................................................................................................................................
e- mail: ………………………………………………….……………
tel. .........................................................................
3.

Miejsce wykonania fotografii i krótki opis:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

………………………………
miejscowość i data

……………………………………………..
podpis uczestnika konkursu (pełnoletniego)
opiekuna w przypadku ucznia niepełnoletniego

Konkurs: „ Cztery pory roku”

Imię i nazwisko: ……………………………………………….
Adres zamieszkania: …………………………………………
Tel. kontaktowy: ………………………………………………

ZGODA NA PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH
Niniejszym oświadczam iż przysługują mi wyłączne i nieograniczone osobiste prawa autorskie do
nadesłanej fotografii. Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne
publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska oraz
miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem w wydawnictwach
oraz na stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i
marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie , zwielokrotnianie i eksploatacje
fotografii każdą techniką na dowolnym nośniku bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz
rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach
komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie danych
osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

……………………………………
(data, miejscowość)

……………………………………………
(czytelny podpis uczestnika konkursu
bądź pełnoletniego opiekuna)

