Regulamin konkursu fotograficznego

„Podkamień w fotografii”
I.

Przepisy ogólne

1. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Kresowe „Podkamień” i portal
www.podkamien.pl.
2. Zasady Konkursu określone są w regulaminie, który obowiązuje od dnia rozpoczęcia
Konkursu do momentu jego zakończenia.
3. Dostarczenie zdjęć do organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
4. W konkursie może brać udział każdy za wyjątkiem członków Jury, Organizatorów i ich
rodzin.
5. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
II.

Tematyka Konkursu

1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
a) „Podkamień na starej fotografii” (zdjęcia Podkamienia wykonane do 1945 roku.)
b) „Podkamień współcześnie” (Podkamień po 1989 roku)
2. Dopuszcza się przyjęcie zdjęć Podkamienia spoza wyznaczonego okresu – szczególnie
wartościowych artystycznie lub tematycznie (kwalifikacji dokona Jury).
3. Tematyka fotografii jest dowolna (pejzaż, elementy architektury, opisane osoby, itp.).
Ważne, aby zdjęcie bezwzględnie dotyczyło tematu.
III.

Przepisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 fotografii.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o
niskiej jakości technicznej, przesłanych w nieodpowiednim formacie, rozdzielczości lub
wielkości pliku oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.
3. Fotografie mogą być dostarczone na podane przez organizatora adresy:
a) za pośrednictwem poczty – odbitka wykonana na papierze fotograficznym (format
21 x 30 cm), bądź płyta CD ze zdjęciami zapisanymi w formacie JPG lub PDF na
adres:
Stowarzyszenie Kresowe „Podkamień”
ul. Listopadowa 6/7
56-100 Wołów
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, Prace w formacie JPG o wymiarach max.
1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 2 MB należy nadsyłać na
adres harry1959@wp.pl w formie załączników do listu elektronicznego.
4. Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć informację z opisem (tzn. podać tytuł, miejsce,
ew. nazwę obiektu i orientacyjną datę (rok) wykonania).
5. Wszystkie odbitki oraz fotografie w formie elektronicznej (pliki) muszą być
bezwzględnie podpisane nazwiskiem autora.
IV.

Zasady uczestnictwa

1. Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatorów.

2. Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w Konkursie, prac
zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
3. Konkurs trwa od 01.07.2011 do 31.09.2011 r.
4. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
5. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców jeżeli liczba uczestników
Konkursu nie przekroczy 10.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatorów mailowo.
7. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora
(www.podkamien.pl).
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w październiku 2011 r. –
osobom nie mogącym przybyć na spotkanie nagrody wyślemy pocztą.
V.

Jury

1. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizatorzy powołają Jury.
2. Zadaniem Jury jest:
- kwalifikacja zgłoszonych do Konkursu fotografii;
- ocena zgłoszonych fotografii;
- przyznanie nagród.
3. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:
- kryteria merytoryczne;
- wartość artystyczną;
- jakość techniczną i poziom estetyczny.
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
VI.

Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

1. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora lub właściciela) w lokalnej prasie, a także do
wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs w różnych miejscach.
2. Organizatorzy uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na
Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora lub właściciela) na wydawanych
przez siebie materiałach.
VII.

Nagrody

1. Autorom najlepszych zdjęć w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe:
- książki,
- wydawnictwa albumowe
- pamiątkowe dyplomy.

