REGULAMIN
I edycji Konkursu FOTOGRAFICZNA BOMBONIERKA
„Miłość w kadrze zatrzymana”

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Dom Kultury w Hałcnowie.
2. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest dla każdego, kto lubi fotografować,
dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie jednej fotografii z
zachowaniem odpowiednich parametrów:
▪ format *.jpg
▪ wielkość pliku: nie więcej niż 20 mb
▪ rozmiar pliku krótszy bok: nie mniej niż 2500px; nie więcej niż 4000px
▪ rozdzielczość: 300 dpi
4. Sposób realizacji i technika fotografii dowolna. Jedynym wymogiem jest jakość
zdjęcia – musi nadawać się do wydruku.
5. Temat I edycji Fotograficznej Bombonierki to najpiękniejsze z uczuć – miłość. Sięgamy
do bombonierki i częstujemy się czekoladką z napisem „Miłość w kadrze
zatrzymana”. Spróbuj uchwycić w fotografii to, co kochasz - dzięki czemu czujesz się
radośnie i szczęśliwie – ludzi, zwierzęta, przyrodę, pasje, zainteresowania, zabawę,
rodzinę, przyjaciół, itp. Twoje spojrzenie na świat i miłość, być może odkrywając coś
czego na co dzień nie dostrzegłeś w sobie, najbliższych, przyrodzie czy swoim
otoczeniu. Interpretacja tematu zależy tylko od wyobraźni.
6. Do dnia 28.05.2021 do godz. 23.59 należy przesłać pracę konkursową (plik opisany
„Imię Nazwisko – tytuł pracy”) oraz czytelnie i kompletnie wypełnioną i podpisaną
KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ oraz wszelkie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres halcnow@mdk.bielsko.pl z dopiskiem „Fotograficzna bombonierka”
bezpośrednio w załączniku lub przez serwis www.wetransfer.com.
(Zasady bezpieczeństwa i sposób przetwarzania danych osobowych przez dostawcę
narzędzia do przesyłu danych (wetransfer.com) określa polityka prywatności
dostępna na stronie internetowej operatora).
W przypadku, gdy autor pracy konkursowej jest niepełnoletni, kartę zgłoszenia
wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
7. Podpisana karta uczestnictwa potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i
jego akceptacją.
8. Fotografie bez podpisanej karty uczestnictwa nie będą oceniane.
9. Wraz z przesłaniem zdjęcia na konkurs uczestnik oświadcza, że:
▪ jest wyłącznym autorem zgłoszonego zdjęcia i posiada do niego pełne
prawa autorskie
▪ w przypadku zdjęć z wizerunkiem osób – posiada zgodę tych osób na
rozpowszechnianie ich wizerunku
▪ zgłoszona praca nie narusza dóbr osobistych osób trzecich

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania fotografii
przesłanych na konkurs w publikacjach związanych z konkursem na stronie
internetowej organizatora oraz w innych celach promocyjnych.
11. Nadesłane prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora, które zdecyduje
o przyznaniu nagród oraz wytypuje zdjęcia na wystawę.
12. Ogłoszenie wyników konkursu oraz prezentacja najciekawszych prac na Facebooku
oraz YouTubie i stronie internetowej Domu Kultury w Galerii Przystanek Hałcnów
w dniu 7.06.2021.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu nadsyłania prac, a także
odwołania konkursu, w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.
14. Koszt udziału w konkursie 15 zł. Płatność przelewem na konto MDK
Nr konta 42 1240 4142 1111 0000 4826 4349 – z dopiskiem „Fotograficzna
bombonierka”.

KARTA ZGŁOSZENIOWA – OSOBY NIEPEŁNOLETNIE
I edycji Konkursu FOTOGRAFICZNA BOMBONIERKA
„Miłość w kadrze zatrzymana”
Imię i nazwisko uczestnika …......................................................................................................
Rok urodzenia ………..................................................................................................................
Telefon kontaktowy …..................................................................................................................
Adres do korespondencji...............................................................................................................
Adres poczty elektronicznej (email).............................................................................................
Tytuł fotografii ……….................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem I Konkursu „Fotograficzna Bombonierka”
i

wyrażam

zgodę

na

udział

w

nim

mojego

dziecka.

Oświadczam,

że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłana przeze mnie praca została
wykonana osobiście.
…...........................................................
(data, podpis)

Zapoznałem się z treścią oraz w pełni akceptuję zapisy i oświadczenia wynikające
z Regulaminu konkursów i wydarzeń online w MDK w Bielsku-Białej oraz określone
w Regulaminie I Konkursu „Fotograficzna Bombonierka”. Regulamin konkursów i wydarzeń
online w MDK w Bielsku-Białej dostępny jest na stronie www.mdk.bielsko.pl/rodo.
…...........................................................
(data, podpis)
Oświadczam, że:
1. udzielam Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z pracy konkursowej,
w tym w szczególności na jej publikację w dowolnej formie, wprowadzenie jej obrazu do pamięci komputera
oraz sieci informatycznych, publikację obrazu pracy, kopiowanie jej obrazu dowolną techniką oraz
udostępnianie w dowolnej formie,
2. w przypadku nagrodzenia pracy Uczestnika:
a. przenoszę w imieniu Uczestnika na Organizatora prawo własności pracy konkursowej oraz prawa autorskie do
pracy, z dniem ogłoszenia wyboru pracy Uczestnika jako nagrodzonej.
…...........................................................
(data, podpis)
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