Regulamin konkursu fotograficznego
Krasnobrodzki Orszak Trzech Króli 2018

Organizatorzy i cele konkursu.
1. Organizatorem konkursu jest Krasnobrodzki Dom Kultury i Koło Fotograficzne przy Zespole
Szkół w Krasnobrodzie
2. Cele konkursu to:
a) Zebranie dokumentacji fotograficznej z organizowanego w Krasnobrodzie Orszaku
Trzech Króli,
b) Propagowanie zainteresowania fotografią wśród młodzieży i dorosłych, zachęta do
aktywnego uczestnictwa w Orszaku.
c) Popularyzacja fotografii, jako środka wyrazu artystycznego.
Warunki uczestnictwa
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
- I kategoria - uczestnicy w wieku od 12 do 18 lat. (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział
w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów
- Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
- II kategoria - uczestnicy powyżej 18 lat.
Zasady zgłaszania prac konkursowych

1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu max. trzy fotografie, które nawiązują do
tematyki Konkursu.

2. Fotografie należy dostarczyć w wersji elektronicznej do Krasnobrodzkiego Domu

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kultury lub wysłać na adres e-mail: kradomkul@o2.pl, (w temacie wiadomości wpisać:
Konkurs Krasnobrodzki Orszak Trzech Króli) wraz z dołączoną kartą zgłoszenia Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Wytyczne do zdjęć: pliki cyfrowe JPG o minimalnej rozdzielczości 150 dpi (minimalne
wymiary obrazu w pikselach powinny wynosić 1500 x 1000, wielkość pliku nie może
przekroczyć 2 MB),
Termin zgłaszania prac – 14 stycznia 2018 r.
W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace będące oryginalnymi pracami autora.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw
autorskich do zdjęć.
Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów
fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej
kompozycji fotografii. Korekta cyfrowa zdjęć przesłanych na konkurs może polegać
jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni
fotograficznej (kadrowanie, redukcja koloru, rozjaśnianie, kontrastowanie).

Nagrody i podsumowanie konkursu
1. W każdej z kategorii zostaną przyznane trzy nagrody rzeczowe.
2. Fotografie oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, które zadecyduje o
przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową.
3. Osoby nagrodzone i wyróżnione, zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą
elektroniczną o wynikach konkursu.
4. Wernisaż wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w KDK
18 stycznia 2018 r.

Dane osobowe
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach
marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U.
Nr 133 poz.833 z póz. zmianami). Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych
oraz ich poprawiania.
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na
konkurs w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w
dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających
się do rozpowszechniania w ramach działań organizatorów konkursu a także na wystawie
pokonkursowej i materiałach promocyjnych konkursu. Organizator oświadcza, że nadesłane
fotografie nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych, sprzecznych z ideą konkursu.
Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu
warunków Regulaminu

Informacji na temat konkursu udziela:
Krasnobrodzki Dom Kultury
ul. 3 Maja 26,
22-440 Krasnobród
tel. 84 660 71 17
lub
Halina Gontarz
Zespół Szkół w Krasnobrodzie
ul. Lelewela 37
22-440 Krasnobród
tel. 84 660 75 43, 84 660 70 80

