Regulamin konkursu fotograficznego
„Zabytki, infrastruktura i przyroda
Gminy Wąpielsk w zimowej aurze”
§ 1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Wąpielsk.
§ 2. Tematyka konkursu
Przedmiotem fotografii powinny być zabytki, infrastruktura, krajobrazy i urokliwe miejsca Gminy
Wąpielsk ukazane w zimowej aurze.
§3. Cele konkursu
Celem konkursu jest:
–

rozwijanie pasji i uzdolnień,

–

propagowanie pasji fotografowania,

–

promocja naszego regionu,

–

prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.
§4.Uczestnicy konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Wąpielsk.
2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
- do 18 lat,
- powyżej 18.
§5. Zasady konkursu
1. Czas trwania konkursu od 19 stycznia do 28 lutego 2018 roku.
2. Każdy kto przystępuje do konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia że:
- nie narusza praw autorskich osób trzecich,
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych prac,
- zgłoszone prace zostały wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
3.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.

4. Zgłaszane prace muszą być dostarczone w formacie elektronicznej na płycie CD lub DVD.
5. Każda praca powinna byś podpisana imieniem i nazwiskiem autora zdjęć, miejscem gdzie
została wykonana lub sytuacją przedstawioną na fotografii.
6. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG, oraz wydrukowane w formacie A4.
7. Jeśli na zdjęciu znajdują się osoby należy dołączyć zgodę na wykorzystywanie ich
wizerunku.

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej ( załącznik nr 1)
oraz podpisanie oświadczenia ( załącznik nr 2)
§6. Miejsce i termin składania prac
1. Fotografie oraz karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Wąpielsku
(pokój nr 13) w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs fotograficzny zabytki,
infrastruktura i przyroda Gminy Wąpielsk w zimowej aurze”.
2. Termin składania prac do 28 lutego 2018 roku.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi do dnia 16 marca 2018 roku.
§7. Jury
1. Oceny zdjęć, wyboru nagrodzonych i wyróżnionych osób dokona powołana przez Wójta
Gminy Wąpielsk Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę m.in.:
- jakość,
- oryginalność,
- spostrzegawczość,
- kreatywność zgłoszonych fotografii.
2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie
przysługuje od niej prawo odwołania.
§8. Nagrody i wyróżnienia
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla laureatów najciekawszych prac.
2. W konkursie mogą zostać przyznane wyróżnienia dla autorów najciekawszych prac.
§9. Prawa autorskie
1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania
honorariów autorskich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii
konkursowych w celach promocyjnych.
4. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane uczestnikom.
§10. Postanowienia końcowe
1. Regulamin, karty zgłoszeń oraz oświadczenia są dostępne
www.wapielsk.pl.

na stronie internetowej

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub przedłużenia konkursu w przypadku
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

