REGULAMIN
Konkursu fotograficznego.

§1
Cel konkursu
Konkurs ma na celu aktywizację mieszkańców gminy Zakrzówek, w
szczególności przez pobudzenie ich kreatywności oraz działalności, jak również
skierowanie uwagi uczestników konkursu na walory ziemi Zakrzowieckiej.
§2
Organizator
1.
2.

Organizatorem konkursu jest GDK Zakrzówek ul. Żeromskiego 24B, 23213 Zakrzówek – zwany dalej „Organizatorem”.
Dla celów organizacyjnych i informacyjnych nazwa konkursu brzmi:
„Konkurs fotograficzny”, zwany dalej Konkursem.
§3
Uczestnicy

1.
2.
3.
4.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców obszaru gminy
Zakrzówek.
Warunkiem dopuszczenia do Konkursu jest posiadanie miejsca
zamieszkania na obszarze gminy Zakrzówek.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie osób niepełnoletnich jest wyrażona
na piśmie zgoda ich przedstawiciela ustawowego.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy GDK Zakrzówek oraz
członkowie ich rodzin.

§4
Zasady Konkursu
1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie takie fotografie, które nie
były uprzednio nigdzie publikowane, nagradzane, jak również nie są już
zgłoszone do innego konkursu.
2. Fotografie powinny prezentować najpiękniejsze miejsca gminy Zakrzówek
z uwzględnieniem w szczególności walorów krajobrazowych,
architektonicznych, czy historycznych .
3. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką, jednakże nie mogą być
zrobione wcześniej niż z początkiem bieżącego, tj. 2012 roku.
4. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu 3 fotografie w formacie JPG,
przy czym maksymalny rozmiar jednego zdjęcia nie może przekroczyć
10MB.
5. Zdjęcia należy dostarczyć Organizatorowi na płytach CD osobiście do
biura GDK w Zakrzówku z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny”.
6. Każda osoba chętna do wzięcia udziału w Konkursie, zobowiązana jest, w
wykonaniu czynności o których mowa w ust. 5, wskazać swoje imię i
nazwisko, adres zamieszkania i nr telefonu.
7. Fotografie należy dostarczyć Organizatorowi, w sposób przewidziany w
ust. 5, w terminie od 17 września do 15 października 2012 r.
8. Organizator zachowuje prawo do włączenia z udziału w Konkursie
fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie,
rozdzielczości, wielkości pliku, przekazane po terminie, jak również w
sposób rażący odbiegające od tematu konkursu.
9. Zdjęcie nie może posiadać cech pozwalających przypisać je do autora,
jednocześnie jednak każda fotografia musi zawierać oznaczenie co
przedstawia i gdzie została zrobiona.
10. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie
oświadcza, że przedłożone zdjęcia wykonał osobiście i przysługują mu do
niego pełne prawa autorskie.

