REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„(NIE)ZNANA SUCHOWOLA …”

I.



II.

Organizatorzy:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Cel i tematyka konkursu:

1. Konkurs organizowany w celu uczczenia 300-lecia nadania praw miejskich Suchowoli.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęć prezentujących piękno gminy Suchowola oczami jej
mieszkańców, stałych bywalców, a także wszystkich miłośników gminy Suchowola.
3. Cele konkursu:
 promocja walorów m.in. zabytkowych, przyrodniczych i krajobrazowych gminy Suchowola,
 stworzenie zbioru zdjęć ukazujących malownicze zakątki gminy Suchowola,
 promocja gminy poprzez wydanie kalendarza ściennego, zawierającego nagrodzone i wyróżnione
fotografie, stworzenie galerii ze wszystkich zgłoszonych zdjęć na Facebook’u Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli (www.facebook.com/goksitsuchowola) i wystawy w
Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli,
 promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i
kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz
prezentację ich twórczości.

III.

Termin:

1. Czas trwania konkursu: 6 luty – 9 wrzesień 2017 r.
2. Zdjęcia wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć osobiście w Bibliotece Publicznej w Suchowoli lub
przesłać pocztą tradycyjną do 9 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli
Plac Kościuszki 5
16-150 Suchowola
z dopiskiem: „(NIE)ZNANA SUCHOWOLA …” - konkurs fotograficzny
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w październiku 2017 r., a wręczenie nagród w listopadzie
2017 r., podczas otwarcia wystawy w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli.
Dokładne daty zostaną podane do wiadomości publicznej po zakończeniu przyjmowania prac.

IV.

Warunki konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty. Może wziąć w nim udział każda osoba powyżej 15 r.ż.
Uczestnikami mogą być również osoby spoza gminy Suchowola.
2. Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki, ciekawe obiekty bądź urokliwe miejsca
gminy Suchowola, bez wizerunku osób, chyba że na piśmie wyrażą zgodę na rozpowszechnianie
ich wizerunku. Mile widziane będą zdjęcia z różnych pór roku.
3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie i muszą być pracami autorskimi.
4. Zdjęcia nie mogą być wykonane przed 1 stycznia 2017 roku.
5. Każdy uczestnik konkursu powinien dostarczyć 3 fotografie.
6. Zdjęcia należy oznaczyć, a pliki nazwać kolejnymi numerami odpowiadającymi numerom opisu
zdjęć z karty zgłoszenia.
7. Fotografie muszą mieć orientację poziomą.
8. Należy dostarczyć zdjęcia wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 15x21 cm oraz
dodatkowo zapisane w postaci elektronicznej w formacie JPG lub TIF na płycie CD/DVD, w jak
największej rozdzielczości (zalecane 300 dpi), o wymiarach minimum 3000 x 4000 pikseli.
9. Na zdjęciach nie można umieszczać dodatkowych tekstów, elementów, znaków, podpisów, dat, itp.
10. Dopuszczalna jest lekka korekcja graficzna polepszająca jakość zdjęć (tj. wyostrzenie, poprawa
kontrastu, nasycenia, rozjaśnienie). Zdjęcia muszą być wykonane w kolorze.
11. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków, nie będą brane pod uwagę przez Komisję
Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców.
12. Zdjęcia, które wpłyną po terminie nie będą dopuszczone do Konkursu (nie będą rozpatrywane).
W przypadku zgłoszeń pocztowych decyduje data stempla pocztowego.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę przesyłek przesyłanych pocztą
lub dostarczanych w inny sposób.

V.

Nagrody:
Organizator Konkursu powoła Komisję, która wyłoni zwycięzców.
Przewidziano przyznanie nagród i wyróżnień finansowych:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
Wyróżnienie – 100 zł
Nagroda publiczności – 200 zł
Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
Ze zgłoszonych zdjęć zostanie utworzona internetowa galeria, w której będzie można oddać głos w
postaci „polubienia”. Autor zdjęcia z największą ilością „polubień” otrzyma nagrodę publiczności.
Owa galeria zdjęć znajdować się będzie na profilu facebook Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Turystyki w Suchowoli (www.facebook.com/goksitsuchowola). Głosowanie będzie możliwe w
okresie od 18.09.2017 r. do 02.10.2017 r. do godz. 12.00.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Facebook’u Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
w Suchowoli (www.facebook.com/goksitsuchowola), Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
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w Suchowoli (www.facebook.com/BibliotekaSuchowola) oraz na stronie internetowej
www.suchowola.pl. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą e–mailową lub listowną.
6. Z nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć zostanie wydany kalendarz ścienny na rok 2018.
7. Uczestnicy konkursu, których zdjęcia zostaną zamieszczone w kalendarzu otrzymają bezpłatne
egzemplarze.

VI.

Postanowienia końcowe:
1. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przeniesienie na organizatora praw autorskich.
3. Organizator nabywa prawo do nieograniczonego wykorzystania nadesłanych zdjęć na różnych
polach eksploatacji m.in.: w publikacjach i materiałach promocyjnych, w internecie, w prasie, na
wystawie.
4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i
pełną jego akceptację oraz oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane
osobiście przez zgłaszającego.
5. Przystępując do Konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
6. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników. Od decyzji jury nie przysługuje
odwołanie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

