Regulamin
II edycji konkursu fotograficznego Rady Młodzieży MOST
ph. „Człowiek XXI wieku”

I.

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu fotograficznego „Człowiek XXI wieku”, jest Rada Młodzieży Powiatu
Czarnkowsko- Trzcianeckiego „MOST”, Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance i Starostwo
Powiatowe w Czarnkowie.

II.

Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest zarejestrowanie piękna ludzi, wizualizacja człowieka dzisiejszych czasów.
Tematyką Konkursu są różnorodne przebrania, makijaż, pomysły jak przedstawić człowieka w
dzisiejszych czasach.

III.

Uczestnicy konkursu

Konkurs "Człowiek XXI wieku" adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią, w dwóch
kategoriach: dla uczniów z klas gimnazjalnych i klas VII szkół podstawowych oraz dla uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych w całym powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim.

IV.

Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłane/dostarczenie wywołanej
fotografii w formacie minimum 15cm x 21cm na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance
ul. Sikorskiego 26
64-980 Trzcianka
z dopiskiem „konkurs fotograficzny”
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną fotografię (ze szkoły zgłoszonych może
zostać maksymalnie 15 prac)
3. Do fotografii powinny zostać dołączone następujące informacje:


Nazwa placówki,



dane personalne uczestnika,



numer telefonu, adres e-mail,



tytuł fotografii,



datę i miejsce wykonania fotografii

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 13.05.2018 r.
5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających
zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu,
kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
8. Zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Rady Młodzieży i MDK, gdzie każdy będzie
mógł przyjrzeć się pracom.
9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
•

Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez
Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć
wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.

•

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i
wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach
związanych z konkursem.

10. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały
praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw
autorskich.

V.

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość
artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce
oraz wyróżnienia.
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
5. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą
elektroniczną.
6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie facebookowej Rady Młodzieży i MDK

7. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia
wystawy w Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance w dniu 17 maja o godz. 12:00
8.Oprócz nagród głównych zostanie przyznana nagroda publiczności. Uzyska ją osoba, która
zdobędzie największą liczbę polubień na facebookowej stronie Rady Młodzieży.

VI.

Nagrody

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
•

I miejsce – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka

•

II miejsce – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka

•

III miejsce – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka

•

nagroda publiczności – niespodzianka

2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

VII.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie facebookowej Rada Młodzieży powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego „MOST” i MDK
2. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest
jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy

Nazwa szkoły lub instytucji:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu,
adres e-mail:

Tytuł fotografii:

Data

i

miejsce

wykonania

fotografii:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach
wynikających z regulaminu tego Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych, (Dz. U. z 1997r., poz.883 z późniejszymi zmianami). Organizator ma prawo do
wykorzystania prac we wszystkich możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych.

Data i podpis osoby odpowiedzialnej za złożenie pracy

...........................................................................

