REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
FOTO – KLIMATY - „Cztery pory roku”
I. Organizator: Ośrodek Kultury w Czudcu
II. Cel konkursu:
1.
2.
3.
4.

Fotograficzna rejestracja piękna przyrody Gminy Czudec.
Ujęcie czterech pór roku w fotografii.
Uchwycenie ciekawych zjawisk przyrody wraz z ujęciem krajobrazu w/w terenu.
Rozwijanie osobistych zainteresowań osób, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności
twórczych.

5. Wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno przyrody w sposób promujący walory
przyrodnicze gminy Czudec
III. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących.
2. Na konkurs należy przesłać max. 6 prac wykonanych w dowolnej technice fotograficznej, które wiążą się
z tematem konkursu.
3. Każda fotografia powinna posiadać dołączoną krótką metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, adres,
tytuł oraz datę i miejsce wykonania.
4. Na konkurs należy nadesłać max. 6 prac w układzie poziomym, w formacie min. 20x30 cm należy przesłać
w usztywnionych kopertach na adres organizatora lub dostarczyć osobiście. Do prac należy dołączyć zdjęcia
dobrej jakości w formie elektronicznej (plik jpg.) również opisane.
5. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym
konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.
6. Wszelkie daleko idące, komputerowe przekształcanie nadsyłanych na konkurs fotografii (fotomontaż)
są niedopuszczalne.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów fotografii prawa do ich nieodpłatnego
wykorzystania przez organizatora konkursu do druku kalendarza jak również do prezentacji lub publikacji
w środkach masowego przekazu, w celach informacyjnych i promujących konkurs/ kalendarz lub do ich
wykorzystania w celach dydaktycznych.
8. Podpisanie formularza zgłoszeniowego będzie równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
autora (wyłącznie w w/w celach).
IV. Kryteria oceny:
1. Oceny prac i kwalifikacji na wystawę dokona Jury powołane przez organizatora
2. Komisja Konkursowa dokona oceny, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

‒ walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne,
‒ interpretacja i nawiązanie do tematu,
‒ spełnienie wymogów formalnych,
‒ pomysłowość i zmysł obserwacji,
‒ jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii,
‒ technika wykonania.
3. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa wyłoni 12 najlepszych fotografii, które zostaną
wykorzystane do wydruku kalendarza na rok 2022. Spośród nich jury wytypuje trzy pierwsze miejsca
równoznaczne z przyznaniem nagród pieniężnych.
4. Decyzje jury są ostateczne.
V. Nagrody:
1. Organizator zapewnia nagrody pieniężne tj.: za I, II i III miejsce. W ramach posiadanych środków finansowych
jury będzie mogło przyznać również nagrodę – wyróżnienie.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma kalendarz na rok 2022, w którym umieszczone zostaną wybrane i nagrodzone
przez jury fotografie konkursowe.

VI. Postanowienia ogólne:
Osoby nagrodzone i wyróżnione o wynikach konkursu zostaną powiadomione telefonicznie.
Po wystawie nie przewiduje się odsyłania prac autorom, zdjęcia należy odebrać osobiście.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w terminie ustalonym przez organizatora.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

1.
2.
3.
4.

VII. Terminy:
1. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć na adres Ośrodka Kultury w Czudcu
do 21 października 2021r. na adres 38-120 Czudec, ul. Św. Marcina 3.
2. Czas trwania pokonkursowej wystawy 25 października do 12 listopada 2021 r.
3. Odbiór prac po zakończeniu wystawy.
KARTA ZGŁOSZENIA - KONKURS FOTOGRAFICZNY

FOTO – KLIMATY - „cztery pory roku”
1.

Imię i nazwisko................................................................................................................................

2.

Adres do korespondencji ...............................................................................................................

3.

Telefon oraz e-mail: ........................................................................................................................

Lp.
1.

TYTUŁ PRACY

MIEJSCE WYKONANIA

2.

3.

4.

5.

6.

Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Ośrodek Kultury w Czudcu w celu promowania uprawianej twórczości zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).
.................................................................................
Data i podpis uczestnika

