REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„GMINA ROZPRZA W OBIEKTYWIE”
(zwanym dalej „Konkursem”)

§ 1. Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Gmina Rozprza z siedzibą: al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza.,
NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008 (zwana dalej „Organizatorem”)
§ 2. Cel Konkursu
Celem konkursu jest stworzenie zbioru zdjęć przedstawiających Gminę Rozprza, które
pokażą piękno przyrody ją otaczającej, zabytki, ciekawe miejsca oraz historię. Organizator
chce pokazać gminę taką, jakim widzą ją jej mieszkańcy i turyści: oryginalne
i nieopatrzone ujęcia znanych miejsc, zakątki odkryte tylko przez nielicznych, miejsca
historyczne i ważne dla mieszkańców, ukazujące zwykłych i niezwykłych mieszkańców,
a także zielone ostoje.
§ 3. Uczestnicy Konkursu
W Konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje, z wyłączeniem profesjonalnych
fotografów (dalej zwany: „Uczestnikiem”).
§ 4. Czas trwania Konkursu
Prace konkursowe można nadsyłać w okresie od dnia 7 marca 2015 r. do dnia 7 października
2015 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2015 r. w Gminnym
Centrum Kultury w Rozprzy, ul. Kościuszki 6, 97-340 Rozprza.
§ 5. Zasady udziału w Konkursie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Udział w konkursie jest dobrowolny;
Fotografie powinny posiadać 1 autora;
Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika Konkursu;
Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 fotografię w danej kategorii wiekowej;
Organizator nie zapewnia sprzętu fotograficznego;
Uczestnik konkursu może przesłać 1 fotografię w każdej z kategorii wiekowej
w formie elektronicznej: e-mail lub inny nośnik, np. CD. Fotografie prosimy
opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia, imię i nazwisko”. Do prac prosimy załączyć
dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail);

7.

8.
9.

Pracę należy nadsyłać we wskazanym w Regulaminie terminie na adres e-mail:
konkurs@rozprza.pl, listownie na adres: Promocja, Urząd Gminy
w Rozprzy, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza (z dopiskiem: konkurs fotograficzny),
bądź osobiście w Urzędzie Gminy w Rozprzy (pokój nr. 17)
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie
zostaną zakwalifikowane do konkursu.
Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym pracom
nagrody.

§ 6. Wymagania dotyczące prac konkursowych
Fotografie należy przesyłać w jednej z 2 kategorii wiekowych:
 7 – 16 lat ( szkoły podstawowe oraz gimnazja z terenu Gminy Rozprza);
 17 i więcej.
Nadesłane fotografie konkursowe muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego
pliku nie może przekroczyć 7 MB. Uczestnik nagrodzonej pracy zobowiązuje się do
przesłania na prośbę Organizatora zdjęcia w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej
jakości na potrzeby wystawy konkursowej (min. 1200x800 pikseli).
§ 7. Jury
1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu
lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać
wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość
itp.).
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
 akceptuje niniejszy Regulamin;
 jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu
pracy na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie
roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów
Konkursu, przyjmuje na siebie
Uczestnik Konkursu;
 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu
zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133
poz.833 z póz. zm.;
 udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji
niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony
oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach
eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:

 utrwalania;
 zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką
drukarską;
 wprowadzenia do pamięci komputera;
 publikacji w tytułach Organizatora;
 publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.rozprza.pl)
 publikacji w Dzienniku 7 Dni oraz Ziemia Piotrkowska
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

