REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ZABIERZ AKWEN NA FERIE ZIMOWE”

Cele konkursu:
1. Promocja aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych.
2. Rozpowszechnienie idei fotografowania jako jednej z form spędzania wolnego czasu.
3. Zaangażowanie społeczności lokalnej do promowania Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej ,,AKWEN”
w Czerwonaku.
Organizator Konkursu:
Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej ,,AKWEN” w Czerwonaku”.
Uczestnicy konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich fotografów - amatorów, mieszkańców
gminy Czerwonak.
Jury:
1. Prace są oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu, które wyłoni laureatów.
2. Decyzja jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Warunki uczestnictwa:
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W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Czerwonak.
Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić się do dnia 09.02.2018 r. do siedziby Organizatora –
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej ,,AKWEN” w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, aby
odebrać flagę promocyjną Organizatora, która winna zostać wyeksponowana i być widoczna na
fotografii biorącej udział w konkursie. Przy dostarczeniu prac konkursowych flaga ta podlega
zwrotowi.
W konkursie mogą brać udział fotografie wykonane indywidualnie, nigdzie dotychczas nie
publikowane i nie nagradzane wcześniej w innych konkursach.
Limit uczestników mogących wziąć udział w konkursie: 50 osób, liczy się kolejność zgłoszeń.
Oceniane będą przede wszystkim wartości takie jak: estetyka, wyczucie artystyczne, pomysłowość,
oryginalność fotografii oraz jakość wykonania fotografii.
Organizator nie zwraca prac, biorących udział w konkursie.
Zgłoszenie prac na konkurs z podaniem danych osobowych uczestnika jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz fotografii na stronach
internetowych i portalach społecznościowych Organizatora oraz innych publikacjach związanych
z promocją gminy Czerwonak oraz działalnością Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej ,,AKWEN”
w Czerwonaku, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 1333 poz. 8830).
Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.
W przypadku prac z wykorzystaniem wizerunku osób prywatnych, potrzebne będzie wraz ze
zdjęciem oświadczenie, że osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na ich publikację w
materiałach i wydawnictwach pokonkursowych oraz podczas możliwej, ogólnodostępnej
pokonkursowej wystawy zdjęć biorących udział w konkursie.
Każda osoba biorąca udział w konkursie może dostarczyć jedną fotografię.
Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest załączenie wraz ze zdjęciem wypełnionej „karty
zgłoszenia do konkursu” oraz oświadczenia (jeżeli jest wymagane). Formularz karty i oświadczenia
są dostępne na stronie internetowej www.akwenczerwonak.pl
Nie będą brane pod uwagę prace bez wymaganego oświadczenia i wypełnionej karty uczestnictwa.

14. Organizatorowi będą przysługiwały autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac
fotograficznych.
Miejsce i termin nadsyłania prac:
15. Fotografie w wersji elektronicznej należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
i.paprzycka@akwenczerwonak.pl (wysoka jakość, w formacie *.jpg, wielkość pliku do 10 MB,
rozdzielczość min. 300 dpi) oraz wydrukowane zdjęcia w formacie A4 należy przesłać pocztą
tradycyjną na adres Organizatora: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej ,,AKWEN” w Czerwonaku, ul.
Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora – z dopiskiem:
konkurs fotograficzny „Zabierz AKWEN na ferie zimowe”, w zamkniętej kopercie.
1. Zgłoszone do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: tytuł konkursu, imię, nazwisko, adres,
telefon lub e-mail autora zdjęć, miejsce lub obiekt znajdujący się na fotografii.
2. Termin składania prac upływa 10 marca 2018 r. Liczy się data stempla pocztowego lub
potwierdzenia w siedzibie Organizatora.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na początku kwietnia 2018 r. Zostaną one również opublikowane na
stronie internetowej i portalu społecznościowym Organizatora. Jednocześnie laureaci i osoby
wyróżnione zostaną powiadomione drogą mailową.
Nagrody i wyróżnienia:
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla laureatów najciekawszych fotografii.
a) I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 400,00 zł,
b) II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 200,00 zł,
c) 3 wyróżnienia o wartości nagród rzeczowych po 100,00 zł;
2. Dokładny termin i miejsce wręczenia nagród zostanie ustalony i podany na stronie internetowej
Organizatora: www.akwenczerwonak.pl , a laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.
Postanowienia końcowe:
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Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania prowadzenia, zmiany lub przedłużenia konkursu
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii
konkursowych w jego celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych,
publikacjach promujących Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej ,,AKWEN” oraz we własnych
wydawnictwach i innych działaniach promocyjnych.
Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo
publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
Prawa autorskie do fotografii, które będą brały udział w konkursie pozostają własnością ich
autorów. Z tego tytułu organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, w razie
skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie
jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną,
odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych prac.
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.
Dodatkowych informacji udziela p. Izabela Paprzycka tel. 61 646 01 49,
i.paprzycka@akwenczerwonak.pl.

