Konkurs Fotograficzny
pt. „Zalew Szczeciński i Dorzecze Odry”

realizowany w ramach projektu Z WIATREM I WODĄ – polsko-niemieckie działania kulturalne

Regulamin
I. Przepisy ogólne:
1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy
ul. Portowa 7, 72-112 Stepnica, www.gokstepnica.pl
2. Celem Konkursu jest:
- prezentacja okolic Stepnicy i Gartz za pomocą różnych technik fotograficznych
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
II. Przepisy dotyczące prac:
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 fotografie.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie fotografii na płycie CD. Zdjęcia powinny być
zapisane w formacie JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.
3. Na zdjęciach nie powinny się znajdować żadne znaki, litery lub cyfry, które nie są elementem przestrzeni
fotografowanej (np. data, podpis itp.).
4. Oceniana będzie również treść zdjęcia/ujęcie, a nie tylko jego zalety techniczne.
5. Każda fotografia powinna mieć dołączoną metryczkę – należy podać następujące dane:
- imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz e-mail autora (niemożność kontaktu ze zwycięzcą będzie
skutkowała przekazaniem nagrody następnej osobie),
- mile widziany komentarz do zdjęcia.
Należy również dołączyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia, zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie zdjęć oraz na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z załącznikiem do niniejszego
Regulaminu.
6. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści powszechnie
uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
7. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii
pochodzących z różnych plików lub dokonywanie zmian oryginalnej kompozycji fotografii
(z wyjątkiem kadrowania). Dopuszcza się zdjęcia poddane delikatnej modyfikacji polegającej na korekcie
kontrastu, nasycenia, ostrości, barw. Zdjęcia noszące wyraźne znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej
bądź elektronicznej zostaną zdyskwalifikowane.

III. Terminarz:
1. Termin dostarczania prac: 25 lipca 2017 r.
Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
2. Ogłoszenie wyników: 29 lipca 2017 r., w amfiteatrze – podczas imprezy Z wiatrem i wodą –

polsko-niemieckie działania kulturalne.

Wyniki i nagrodzone zdjęcia laureatów zostaną przekazane lokalnym mediom oraz zamieszczone na
stronach internetowych: www.stepnica.pl i www.gokstepnica.pl
IV. Nagrody:

1. Łączna pula nagród: 300 Euro.
2. Fotografie oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
3. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród.
V. Uwagi końcowe:
1. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację Regulaminu.
2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania zdjęć przez
Organizatora, a wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne
udostępnienie. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do Konkursu,
umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane
autora (imię i nazwisko).
3. Organizator oświadcza, że nadesłane na Konkurs fotografie nie będą wykorzystywane do celów
komercyjnych sprzecznych z ideą Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem
nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach
sporządzonych przez uczestników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie zdjęć o niskiej jakości
technicznej, przesłanych w złym formacie lub złej rozdzielczości oraz takich, które nie spełniają kryterium
tematycznego.
6. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Zapraszamy do udziału.

