„projekt”

Regulamin konkursu fotograficznego
„Pałuki w obiektywie”
I. Organizator konkursu:
Miejski Dom Kultury w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin.
II. Cel i zakres tematyczny konkursu
1. Celem konkursu jest prezentacja i promocja regionu Pałuk (obszaru funkcjonowania Lokalnej
Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa tj. terenu Gminy Barcin, Gąsawa, Łabiszyn, Rogowo,
Żnin, Janowiec Wielkopolski).
2. Zakres tematyczny prac/kategoria:
A) Zasoby przyrodniczo-krajobrazowe;
B) Obiekty i zabytki;
C) Kultura i imprezy kulturalne;
D) Sport i rekreacja.
III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. W przypadku osoby niepełnoletniej formularz zgłoszeniowy podpisuje rodzic/opiekun prawny.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Barcinie.
IV. Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 10 fotografii.
3. Technika zdjęć dowolna, dopuszcza się zarówno zdjęcia czarno-białe, jak i kolorowe.
4. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które
wcześniej nie były nagradzane.
5. Fotografie należy dostarczyć w postaci elektronicznej w formacie JPG zapisane na nośniku
elektronicznym (płyta CD lub DVD) w rozdzielczości min. 300 dpi oraz w wersji papierowej w
formacie 20 cm x 30 cm.
a) Płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
a) Formularz karty zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej www.mdkbarcin.com.pl
b) Karta zgłoszenia musi zostać złożona w jednej kopercie z nośnikiem elektronicznym
(płyta CD lub DVD) i wersją papierową zdjęcia/zdjęć.
c) Nie będą brane pod uwagę prace bez dołączonej karty zgłoszenia oraz złożone w inny
sposób niż ten określony w ust. 5 i 7.
7. Każda z fotografii musi zawierać na odwrocie imię i nazwisko autora, dokładne miejsce
wykonania zdjęcia, tytuł fotografii i przypisaną jedną kategorię, w której praca ma być oceniana
zgodnie z ust. II pkt . 2 Regulaminu tj. odpowiednio A) lub B) lub C) lub D).
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8. Uczestnicy konkursu nadsyłając zdjęcia, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatorów swoich danych osobowych.
9. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości
technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy dostarczyć do 19 X 2018 roku (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).
2. Prace konkursowe powinny być dostarczone: osobiście lub wysłane pocztą na adres:
Miejski Dom Kultury w Barcinie, ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin.
3. Prace konkursowe należy dostarczyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs
fotograficzny”
4. Koszty dostarczenia zdjęć pokrywają uczestnicy konkursu.
5. Zdjęcia przesłane po terminie wskazanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane przez komisję
konkursową.
6. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych prac.
VI. Ocena prac konkursowych. Nagrody.
1. W celu oceny prac konkursowych Organizator konkursu powoła Komisję Konkursową, która
dokona oceny zgłoszonych prac.
2. Komisja wybierze najlepsze zdjęcia w każdej z kategorii, określonych w ust. II pkt. 2.
3. Nagrodzone fotografie zostaną umieszczone w publikacji ukazującej walory przyrodnicze,
kulturowe i turystyczne gminy Barcin i Pałuk realizowanej w ramach działania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Decyzje Komisji są niepodważalne i ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Planowane ogłoszenie wyników konkursu: do 30 X 2018 r.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.mdkbarcin.com.pl.
Jednocześnie laureaci zostaną powiadomieni pocztą bądź telefonicznie.
VIII. Prawa autorskie i prawo wykorzystania nadesłanych prac.
1. Nadesłane prace nie będą zwracane.
2. Wersja papierowe prac konkursowych przechodzą na własność Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez
wypłacenia honorariów autorskich.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji zdjęć w celach
informacyjno-promocyjnych (na stronie internetowej gminy Barcin, w materiałach promocyjnych:
w publikacjach, w albumach, w folderach, na widokówkach itd.).
5. Prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane do promocji pozostają własnością
ich autorów. Z tego tytułu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie
skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie

2

jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się
odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii.

ponosić

cywilno-prawną

IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe, kurierskie, z
których korzystać będą uczestnicy konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Komisja
Konkursowa.
X. Informacje dodatkowe
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Barcinie, Bartłomiej
Uszko – tel. 781273189
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