REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „OBIEKTYW COOLTURALNY”

ORGANIZATOR: GRUPA COOLTURALNI
MIEJSCE ORGANIZACJI KONKURSU: CENTRUM KULTURY I SZTUKI w TCZEWIE, 83-110 TCZEW,
UL. WYSZYŃSKIEGO 10.
TEMAT KONKURSU: KULTURA W GRODZIE SAMBORA

•

ZAŁOŻENIE ORGANIZACYJNE

Konkurs jest organizowany w ramach Projektu „Jazzowe inspiracje. Taniec. Film. Muzyka.”,
dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
•

CELE KONKURSU

1. Fotograficzne przedstawienie ciekawego wydarzenia kulturalnego mającego miejsce w Tczewie.
2. Zachęcenie młodzieży do poznawania kultury.
3. Rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów kulturalnych miasta.
4. Promowanie idei społecznej życia bliżej kultury.
5. Odkrywanie cennych miejsc dla kultury naszego regionu.
•
PRZEDMIOT KONKURSU
- Fotografie tematycznie koncentrujące się wokół zagadnień: kultura, miejsce kulturalne, wydarzenie
kulturalne w Tczewie
- Format prac: zdjęcia formatu 20/30 ( nie więcej niż 3 zdjęcia)
•

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku do 25 lat, interesującej się amatorsko fotografowaniem.
•

TERMINARZ

Termin nadsyłania prac: 10.09.2009r. – decydująca jest data wpływu fotografii do Organizatora.
Rozstrzygnięcie konkursu: 14.09.2009r. – WERNISAŻ ; podanie wyników oraz wręczenie nagród
14.09.2009 – 30.09.2009: EKSPOZYCJA KONKURSOWA.

•

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez nadesłanie / dostarczenie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego (opatrzonego podpisem), wykonanych fotografii w formie odbitek oraz na nośniku CD do
dnia 10.09.2009r. do Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, (83-110 Tczew, ul. Stef.Kard. Wyszyńskiego 10,)
- decyduje data wpływu do Organizatora.
2. Każdy uczestnik zgłasza na Konkurs do 3 fotografii wykonanych samodzielnie.
3. Fotografie należy dostarczyć w formacie odbitek kolorowych lub czarno – białych na papierze
fotograficznym o wymiarach 20/30 oraz na nośniku CD.
4. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie podpisem autora oraz tytułem
bądź opisem zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na zdjęciu nie należy umieszczać żadnych innych
danych.
5. Osoba niepełnoletnia może brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody opiekuna
prawnego (podpis na karcie zgłoszenia).
6. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że zapoznał
się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. Prace bez podpisanej karty zgłoszenia
nie będą brały udziału w Konkursie.

7. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych w konkursie prac,
b) zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane,
c) wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie i potwierdza określone w nim
prawa Organizatora,
d) wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) - dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie
do celów związanych z organizacją Konkursu.

•

NAGRODY:

1. Nadesłane prace, spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie, zostaną zaprezentowane w dniach
14–30.09.2009r. na wystawie organizowanej w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.
2. Wernisaż i otwarcie wystawy nastąpi 14.09.2009r. o godz. 18.30. Podczas wernisażu publiczność
wybierze 2 prace, których autorzy otrzymają (w drodze głosowania) nagrody publiczności. Natomiast Jury
powołane przez Organizatora przyzna miejsce I , II , III .

•

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Nadesłanie Karty Zgłoszenia wraz ze zdjęciami jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi
Konkursu, nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie zgody na umieszczenie projektu
na stronach internetowych Organizatora Konkursu, ekspozycję nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć
na wystawach pokonkursowych, wykorzystywanie fotografii w materiałach promocyjnych i edukacyjnych
związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora.
2. Nadesłane prace będą zwrócone uczestnikom Konkursu (odbiór do dn.12.10.2009r. CKiS,
ul. Wyszyńskiego 10, Tczew, pok.105.). Wyjątek stanowią fotografie nagrodzone w Konkursie które pozostaną w posiadaniu Organizatora.
3. Interpretacja powyższego Regulaminu leży w wyłącznej gestii Organizatora.

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce.

