Regulamin
I Polsko-Słowackiego Konkursu Fotograficznego

„Mój Beskid Niski”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Gorlickie Centrum Kultury – Dom Polsko-Słowacki
im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach, Urząd Miejski w Gorlicach, Centrum Kultury
i Turystyki - Dom Polsko-Słowacki w Bardejovie i Urząd Miasta w Bardejovie.
2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w Ŝycie z dniem
ogłoszenia konkursu.
3. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach tematycznych:
a) ludzie i kultura,
b) przyroda i architektura.
4. KaŜde zdjęcie musi być wykonane osobiście i obejmować teren Beskidu Niskiego.
5. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół powiatu gorlickiego i bardejovskiego.
6. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa
poniŜej jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej
konkursu.
II.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAC

1.

KaŜdy uczestnik moŜe zgłosić maksymalnie 5 fotografii.

2.

Fotografie mogą być wykonane w technice kolorowej, czarno-białej lub w sepii,
na papierze fotograficznym w formacie minimalnym 20X30 cm oraz bezwarunkowo
w postaci elektronicznej na płycie CD, zapisane lub zeskanowane w jak największej
rozdzielczości. Zabrania się stosowania fotomontaŜu.
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3.

Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału
w konkursie.

4.

Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych:
a) do 12 lat
b) do 15 lat
c) do 19 lat.

5.

W konkursie nie mogą brać udziału fotografie uprzednio nagradzane w innych
konkursach.

6.

KaŜda praca powinna zostać oznaczona godłem autora na odwrocie oraz opisem
(tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pracach nie naleŜy umieszczać
Ŝadnych innych danych.

7.

Do koperty zaadresowanej i oznaczonej dopiskiem I Polsko-Słowacki Konkurs
Fotograficzny „Mój Beskid Niski” naleŜy włoŜyć oznaczoną pracę (prace) oraz drugą,
zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem, która zawierać będzie w środku
informacje z następującymi danymi autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres
zamieszkania, nazwa i adres szkoły, klasa, do której uczęszcza uczeń, telefon, e-mail
oraz wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na kaŜdym ze zdjęć.

8.

Wszystkie osoby pełnoletnie biorące udział w konkursie podpisują obowiązkowo
oświadczenie

stanowiące

załącznik

do

konkursu.

Za

osoby

niepełnoletnie

oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
9.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej
jakości technicznej.

10.

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wymienionych w konkursie wymogów.

11.

Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych
jak równieŜ z niego wyłączonych.

12.

Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, iŜ ich dane osobowe będą
przechowywane i przetwarzane przez organizatora wyłącznie w związku z wykonaniem
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postanowień niniejszego regulaminu. KaŜdy z uczestników ma prawo do wglądu
swoich danych oraz ich poprawiania.
13.

Fotografie naleŜy składać bezpośrednio lub przesłać na adresy:
Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča, Rynek 1, 38-300 Gorlice
lub
Kultúrne a turistické centrum, Poľsko-slovenský dom, Radničné námestie 24, 085 01
Bardejov, Słowacja
z dopiskiem I Polsko-Słowacki Konkurs Fotograficzny „Mój Beskid Niski”.

III. TERMINARZ
1.

Termin składania prac mija 19 września 2011 r. Decyduje data wpłynięcia prac do
siedziby organizatora.

2.

Fotografie złoŜone bądź nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

3.

Organizator powołuje jury konkursu.

4.

Ocena prac przez jury nastąpi do 30 września 2011 r.

5.

Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie
wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc równorzędnych.

6.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych
www.gck.gorlice.pl Gorlickiego Centrum Kultury,
www.dompolskoslowacki.eu Domu Polsko-Słowackiego im. Dušana Jurkoviča
w Gorlicach
www.psd.sk Centrum Kultury i Turystyki, Domu Polsko-Słowackiego w Bardejovie

7.

Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróŜnionych prac nastąpi
w Domu Polsko - Słowackim im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach, Rynek 1 w dniu
11 października 2011 r.

3

8.

Wystawa prac konkursowych odbędzie się równieŜ w Centrum Kultury i Turystyki,
Domu Polsko-Słowackim w Bardejovie w późniejszym terminie.

IV.
1.

NAGRODY I WYRÓśNIENIA

Prace zwycięzców zostaną wyeksponowane podczas wernisaŜu konkursu w Domu
Polsko-Słowackim im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach, Rynek 1.

2.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w kaŜdej kategorii wiekowej
i tematycznej.

V.
1.

WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓśNIONYCH

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Gorlickiego Centrum Kultury
(www.gck.gorlice.pl), Domu-Polsko Słowackiego im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach
(www.dompolskoslowacki.eu), Centrum Kultury i Turystyki, Domu PolskoSłowackiego w Bardejovie (www.psd.sk) oraz w lokalnych mediach, a takŜe
do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na konkurs.

2.

Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na
konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych lub zleconych
przez organizatora materiałach promocyjnych.

3.

Uprawnienia, o których mowa powyŜej w pkt. 1 i 2 przysługują organizatorowi
nieodpłatnie.

VI.
1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników.

2.

Decyzje jury są ostateczne i wiąŜące dla uczestników
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3.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu naleŜy do organizatora.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.

5.

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają:
Adam Nowak

Gorlice

tel.+48 18 35 35 695

+48 793 234 793

Marcel Tribus

Bardejov

tel.+421 54 78 80 222

+421 908 335 496
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Załącznik do I Polsko-Słowackiego Konkursu Fotograficznego

„Mój Beskid Niski”

Oświadczam, Ŝe fotografie złoŜone na konkurs zostały wykonane przeze mnie
osobiście. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyraŜają
zgodę na wystawienie i publikowanie ich wizerunku równieŜ dla celów reklamowych
konkursu oraz przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby
trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu.
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora
I Polsko-Słowackiego Konkursu Fotograficznego „Mój Beskid Niski” w celach wynikających
z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez
wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora wszelkie autorskie prawa
majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80,
poz. 904 z późn. zmianami)."

……..………………………..
Czytelny podpis
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