REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Gmina Sędziszów – moja fascynacja”
I. Organizatorzy
Burmistrz Sędziszowa
Radny Rady Miejskiej – Rafał Dębicki
Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II
II. Sponsorzy
Burmistrz Sędziszowa – Wacław Szarek
Świętokrzyski Kurator Oświaty – Małgorzata Muzoł
Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie
Radny Rady Miejskiej – Rafał Dębicki
Cyfrowe Studio Fotograficzne – Adam Szyszka
P.P.H.U. Megamix – Piotr Pajda
III. Cele konkursu
1. Promowanie walorów przyrodniczych gminy Sędziszów
2. Rozbudzanie wśród mieszkańców gminy zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją
własnego regionu.
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości mieszkańców gminy
w dziedzinie fotografii.
Od uczestników oczekujemy:
• kreatywnego podejścia
• alternatywnego spojrzenia na temat konkursu
• ukazania inspirujących szczegółów
IV. Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców gminy Sędziszów
2. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona może zostać najwyżej
jedna praca danego Uczestnika.
3. Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora wraz z kartą zgłoszenia należy
dostarczyć drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub osobiście do dnia 15.10.2015r.
do godz. 1500 na adres:
Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II
ul. Dworcowa 26
28-340 Sędziszów
z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Gmina Sędziszów – moja fascynacja”
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie
oraz za ewentualne nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę.
5. Oprócz wywołanych fotografii (format A4), Uczestnik konkursu zobowiązany
jest do przesłania na adres e-mail Organizatora: (gcisedziszow@o2.pl), wersji elektronicznej
swojej pracy. Prace muszą spełniać następujące kryteria:
- minimalny wymiar: 1200x800px
- zapis w formacie: JPG
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31.10.2015r. a wynki zostaną opublikowane
na stronie internetowej Organizatora (sck.sedziszow.pl)

7. Nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane
w wyniku obróbki graficznej oraz powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii
(kolaże i fotomontaże). Dopuszcza się natomiast konwersję zdjęć kolorowych
do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów, korektę polepsza polepszającą
jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
8. Wyklucza się prace tworzone wspólnie
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu
Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać
wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość
itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne,
podpisy, ramki).
10. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w Samorządowym
Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie
V. Nagrody
1. Organizatorzy uhonorują atrakcyjnymi nagrodami zdobywców I, II i III miejsca
oraz zastrzegają sobie prawo do przyznania 2 wyróżnień.
2. Przewidziane są następujące nagrody:
I miejsce: – Indywidualne lekcje fotografii w Akademii Fotografii w Krakowie
II miejsce: Nagroda rzeczowa
III miejsceL: Nagroda rzeczowa
VI. Postanowienia końcowe:
Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
• akceptuje niniejszy Regulamin
• jest autorem zdjęć
• udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej,
uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń
terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności
obejmującej uprawnienie do:
- utrwalania
- zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką
drukarską;
- wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą;
- wprowadzenia do pamięci komputera;
- publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.sck.sedziszow.pl) oraz na profilu
Organizatora w serwisie Facebook.

Karta zgłoszeniowa

Konkurs Fotograficzny „Gmina Sędziszów – moja fascynacja”

Imię i nazwisko autora: …....................................................................................................................
E-mail:.................................................................................................................................................
Telefon: …............................................................................................................................................
Adres korespondencyjny: …................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Tytuły prac:
1. ….....................................................................................................................................................
2. ….....................................................................................................................................................
3. ….....................................................................................................................................................

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn.zm.) przez
Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu
zgodnie z regulaminem Konkursu.
Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia nadesłanego na Konkurs oraz, że nie narusza ono
jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie
Konkursu Fotograficznego „Gmina Sędziszów – moja fascynacja”.

…........................................................................
Podpis autora

