REGULAMIN
Konkursu fotograficznego
Kozy, Kozianie – zapis subiektywny
2011
1. Organizatorami konkursu są Dom Kultury w Kozach, Stowarzyszenie na Rzecz
Promocji i Rozwoju Gminy Kozy.
2. Cele Konkursu:
a. Zapis fotograficzny życia mieszkańców podbeskidzkiej wsi Kozy utrwalenie obrazu ludzi, miejsca, zjawisk i emocji.
b. Budowanie umiejętności obserwowania i rejestrowania rzeczywistości.
c. Prezentacja i promocja twórczości fotograficznej, poświęconej Gminie
Kozy.
3. Konkurs organizowany jest w kategoriach tematycznych:
a. MIEJSCA (np. zabytki architektury, zabytki kultury sakralnej, ciekawe
architektonicznie współczesne budowle, pejzaże, widoki, itd.),
b. LUDZIE (np. zanikające zawody i prace wykonywane tradycyjnymi
metodami, sportowcy, osoby i ich pasje, wydarzenia i ludzie w nich
uczestniczący, itd.).
Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą zawierać treści powszechnie uznanych
za obraźliwe, wulgarne, propagujące przemoc itp.
4. Jeden uczestnik może złożyć maksymalnie:
a. 3 zdjęcia pojedyncze, z których każde traktowane będzie jako oddzielna
praca,
b. lub jedną serię zdjęć, składającą się z trzech fotografii stanowiących
zamkniętą całość.
5. Prace do konkursu należy składać w formie: zdjęć zapisanych na płycie CD
w formacie plików JPG lub PDF oraz na papierze fotograficznym nie mniejszym
niż 18 x 24 cm. Prace tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie
wezmą udziału w konkursie.
6. Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierającą:
-

Imię, nazwisko, wiek autora oraz dane do korespondencji,

-

tytuł pracy lub zestawu zdjęć,

-

nazwę kategorii („ludzie” lub „miejsca”)

7. Prace fotograficzne na konkurs należy dostarczyć osobiście do biura Domu
Kultury w Kozach (ul. Krakowska 2, pok. nr 21) w okresie od 1 do 30 września
2011r. (od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 18:00).

Postanowienia końcowe
8. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących mieszkańców Kóz.
9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
10. Autor składa własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
b. posiadaniu zgody osób uwidocznionych na zdjęciach, na publikacje
ich wizerunku,
c. nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych,
d. wyrażeniu zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych
e. osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
na udział w Konkursie.
(Złożenie w/w oświadczenia jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie).
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zaginięcie prac
w transporcie pocztowym i kurierskim.
12. Organizator nie odsyła prac. Nagrodzone i wyróżnione oraz zakwalifikowane
na wystawę fotografie przechodzą na własność Domu Kultury w Kozach
jako dokumentacja Konkursu. Pozostałe prace można odebrać osobiście
w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia wystawy pokonkursowej. Prace
nieodebrane w wyznaczonym okresie przechodzą na własność Organizatora.
13. Dom Kultury w Kozach zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania
i przetwarzania prac dopuszczonych do Konkursu i Wystawy we wszystkich
publikacjach, prezentacjach oraz w ramach programów telewizyjnych, a także
na innych nośnikach przetwarzania danych.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału prac, które naruszają
regulamin Konkursu.
15. Organizator powoła niezależne Jury, które dokona wyboru prac na wystawę
pokonkursową i przyzna następujące nagrody:
-

Grand Prix

-

Nagroda Główna oraz Wyróżnienia – w kategorii Miejsca

-

Nagroda Główna oraz Wyróżnienia – w kategorii Ludzie

Jury oraz organizator zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.
Werdykt Jury jest nieodwołalny.

Informacje na temat Konkursu:
Dom Kultury, ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy
tel.: 033 8174232

