Regulamin Konkursu Fotograficznego

NIEPODLEGŁA POLSKA
organizowanego
przez

Stowarzyszenie BĄDŹMY RAZEM
w Drążnej
w ramach
Wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2018
I. CELE KONKURSU
1. Rozumienie istoty patriotyzmu przez uczniów.
2. Wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej.
3. Poznanie miejsc upamiętniających walkę o niepodległość.
4. Zainteresowanie fotografowaniem jako kreatywnym sposobem spędzania wolnego czasu.
5. Realizacja zainteresowań i pasji uczniów.
II. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
1. Twórcza i indywidualna interpretacja tematu „Niepodległa Polska” np. miejsca pamięci narodowej dotyczące ważnych wydarzeń historycznych i walki o niepodległość (zabytki, cmentarze, groby, pomniki
itd.) oraz inne patriotyczne przeżycia, doświadczenia i sytuacje dostrzeżone poprzez obiektyw aparatu
fotograficznego.
III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „BĄDŹMY RAZEM” w Drążnej w ramach Wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2018.
2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.
3. Konkurs jest skierowany do społeczności lokalnej, w szczególności do Uczniów, Rodziców, Pracowników
oraz Absolwentów Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 11 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej oraz na stronie www.drazna.pl.
7. Uczestnik konkursu, zgłaszając zdjęcia konkursowe, zgadza się tym samym, iż zapoznał się z treścią regulaminu konkursu i ją akceptuje.
8. Uczestnik, poprzez zgłoszenie zdjęcia oświadcza, że przysługują mu wyłącznie autorskie prawa osobiste
i majątkowe oraz że nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, a
także że nie narusza praw osób trzecich i wszystkie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na
publiczne udostępnianie ich wizerunku.
9. W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z
naruszenia jej praw w związku z korzystaniem przez organizatora z fotografii uczestnik zobowiązuje się
do ich zaspokojenia i zwolnienia organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku, gdy organizator byłby zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić organizatorowi kwoty odpowiadające tym roszczeniom oraz
wszelkich wydatków związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa prawnego
(procesowego).

10. Uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo wyłącznej licencji na korzystanie ze zgłoszonej fotografii na potrzeby realizacji i promocji konkursu, jak również na
wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji konkursu, publikację w materiałach
promocyjnych i informacyjnych, w tym na stronach Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na: utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii;
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz
zapisu magnetycznego, oraz techniką cyfrową; utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera, na
dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w taki
sposób, aby fotografie mogły być udostępniane w sieciach komputerowych, sieciach telefonii komórkowych oraz przy użyciu sieci telekomunikacyjnych i przekazu satelitarnego, jak również utrwalanie i
zwielokrotnianie techniką światłoczułą i techniką zapisu komputerowego na nośnikach dostosowanych
do tej formy zapisu; wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.
11. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku
zbyt małej ilości przekazanych prac, rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
IV. PRACE KONKURSOWE
1. Każdy uczestnik przekazuje od 1 do 3 zdjęć wywołanych na papierze fotograficznym w formacie minimum 15x21 cm spełniających wymogi tematyczne konkursu. Wywołane na papierze fotograficznym
fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane – zostaną wyeksponowane na pokonkursowej
wystawie w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej.
2. Zdjęcia mogą zostać także przekazane w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem, że muszą spełniać wymogi tematyczne konkursu oraz następujące warunki techniczne: zdjęcia w postaci pliku w formacie
JPG, o wymiarach każdego nadesłanego zdjęcia nie mniej niż 800 pikseli, a nie więcej niż 2500 pikseli
na dłuższym boku zdjęcia, o objętości każdego przesłanego pliku nie większej niż 5 megabajtów. Na
prośbę organizatorów uczestnicy mogą zostać poproszeni o ponowne przesłanie zdjęcia konkursowego
lepszej jakości.
3. Do fotografii należy dołączyć informacje o autorze: imię i nazwisko oraz opis zdjęcia (np. tytuł, miejsce
wykonania zdjęcia, co przedstawia - max. 180 znaków ze spacjami).
4. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.
5. Fotografie należy składać w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej lub przesłać drogą
mailową na adres: drazna@wp.pl
6. Termin zgłaszania zdjęć mija 26 października 2018r..
V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Oceny fotografii dokona powołane przez Organizatora jury.
2. Ocenie podlegać będą następujące elementy prac: zgodność z tematyką konkursu, ekspresja emocji
zawartych w obrazie, pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania pracy.
VI. NAGRODY
1. Nagrody zostaną przyznane autorom, których prace uzyskają największą liczbę punktów.
2. Organizator przewiduje przyznanie maksymalnie 3 nagród rzeczowych.
3. Wybrane spośród zgłoszonych prace konkursowe zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej oraz na stronie www.drazna.pl.

