REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Wiosna w obiektywie”
§1
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu wiosna w obiektywie” jest Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach z
siedzibą przy ul. Siedleckiej 41, 08-117 Wodynie.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
§2
Cel konkursu

1 Propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, sztuki fotografowania, jako jednej z form
artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji
międzyludzkiej;
2. Uwrażliwienie na piękno człowieka, przyrody, architektury i krajobrazu oraz dostrzeganie
niezwykłych detali, które powstały w sposób naturalny oraz jako dzieło ludzkich rąk.
3. Rozwijanie wśród mieszkańców umiejętności obserwacji przyrody, a także kształtowanie
przynależności etnograficznej i przywiązania do miejsca zamieszkania.
§3
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.
2. W konkursie będą brały udział w szczególności fotografie zrobione na obszarze gminy
Wodynie.
§4
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Wodynie.
2. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje, zarówno amator, jak i zawodowiec
(dalej zwany: „Uczestnikiem”).
3. Dla biorących udział w konkursie niepełnoletnich Uczestników wymagana będzie zgoda i
podpis rodziców lub opiekunów na karcie zgłoszeniowej.
§5
Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Fotografie powinny posiadać 1 autora.
3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs do 5 zdjęć w wersji papierowej format 20x30. W
przypadku nadesłania większej liczby zdjęć przez jednego Uczestnika, Organizator zastrzega
sobie prawo do wyboru pięciu zdjęć metodą losową, bez uwzględnienia w Konkursie
pozostałych prac tego Uczestnika.
5. Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać
bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury Wodynie, ul. Siedlecka 41 ; tel.: 25 631-20-11 lub na
stronie www.gok-wodynie.eu
6. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie
zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na
rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych zdjęć w kampaniach
reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla
autora zdjęć, jednakże Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zdjęć.
§6
Sposób oceny
1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.
2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury złożone z 3 członków. Jury przyzna
najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w
ramach całego konkursu.
§7
Terminarz
1. Termin nadsyłania prac 21 marca 2014r do 25 maja 2014 r. Prace dostarczone po terminie nie
będą brały udziału w konkursie.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2014 r.
3. Jury wybierze od dwóch do 10 zdjęć, które otrzymają tytuł “Zwycięzca Konkursu
Fotograficznego Wiosna w obiektywie. Wybranych może być kilka zdjęć tego samego
Uczestnika, lub zdjęcia różnych Uczestników. Werdykt jury jest ostateczny.
4. Zostaną przyznane dwa wyróżnienia i jedna nagroda specjalna w Konkursie.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 czerwca 2014 r na stronie internetowej Organizatora
www.gok-wodynie.pl
5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą e-mailową i/lub listem poleconym w ciągu
30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na adres wskazany w
treści formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy laureat Konkursu nie poda danych
kontaktowych, jury ma prawo – według własnego uznania – albo dokonać kolejnego wyboru,
albo wezwać laureata do podania danych, publikując na stronie internetowej gok-wodynie.pl
nagrodzone zdjęcie (lub zdjęcia) i wzywając autora do kontaktu z Organizatorem. W
przypadku niezgłoszenia się autora tak opublikowanego zdjęcia (lub zdjęć) w ciągu kolejnych
trzech dni roboczych od daty internetowej publikacji, Organizator wybierze kolejnego
laureata.

§8
Nagrody
1. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie fotografii w Gminnym
Ośrodku Kultury w Wodyniach
2. Dla wyróżnionych autorów prac przewidziane są nagrody w postaci Albumów.
3. Nagrodą specjalną będzie udział w letnich warsztatach fotograficznych.

