Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Gmina Szydłów 2021”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie”

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia

3. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa
poniżej (w zapisie 2.10 niniejszego regulaminu) jest równoznaczne z poddaniem się
uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, zameldowanych na terenie Gminy
Szydłów, bez ograniczeń wiekowych.

5. Konkurs trwa do 31.10.2020 roku.

2. ZDJĘCIA
1. Każdy uczestnik może zgłosić 1 fotografię.
2. Fotografie mogą przedstawiać obiekty, zabytki, krajobrazy z terenu całej gminy Szydłów,
nie tylko miejscowości Szydłów.

3. Fotografie muszą być wykonane w poziomie, kolorowe zapisane w postaci elektronicznej
na płycie CD w jak najlepszej rozdzielczości.

4. Fotografie muszą być wykonane bez ingerencji programów graficznych, retuszów,
fotomontażu, edytorów zdjęć.

5. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane, wystawiane lub publikowane.

6. Termin zgłaszania zdjęć mija 31.10.2020 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia
pracy konkursowej do siedziby Organizatora.

7. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie:
tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, adres, nr telefonu autora zdjęć.

8. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą
przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika
Konkursu zgody, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulamin.
Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.

9. Fotografie należy składać bezpośrednio w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Szydłowie
lub przesyłać na adres:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie
ul. Targowa 3
28-225 Szydłów
Z dopiskiem: konkurs fotograficzny Szydłów 2021.

10. Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać podpisane oświadczenie, którego wzór
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

11.

Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu.

3. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Nadsyłanie prac do 31.10.2020r.

2. Ocena jury do 12.11.2020 r.

3. Zawiadomienie o werdykcie jury do 15.11.2020 r.

4. Wydrukowanie kalendarza z nagrodzonymi zdjęciami do 30.11.2020 r.

4. NAGRODY
1. Najpiękniejszych 13 zdjęć zostanie wybranych do drukowanego kalendarza na 2021 rok,
autorzy otrzymają nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy upominki okolicznościowe.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydrukowania kalendarza w przypadku niskiego
poziomu zdjęć nadesłanych na konkurs.

3. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową lub telefonicznie.

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ
1. Zgłoszenie

zdjęć

do

konkursu

oznacza

wyrażenie

zgody

na

jego

nieodpłatne

wykorzystywanie do produkcji szydłowskiego kalendarza na 2021, zastrzega sobie prawo
do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach
internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię
i nazwisko).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście
przez autora.

2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach MiejskoGminnego Centrum Kultury w Szydłowie.

3. Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

ewentualne

szkody

spowodowane

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji
opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

