REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„SOPOT W OBIEKTYWIE. JESIENNE INSPIRACJE”.

ORGANIZATOR:
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W
SOPOCIE
TEMAT:
„Sopot w obiektywie. Jesienne inspiracje”.
Do udziału w konkursie fotograficznym "Sopot w obiektywie" zapraszamy dzieci,
młodzież, a także rodziców i sympatyków naszego miasta i naszej placówki z województwa
pomorskiego
Cele konkursu:
• Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią.
• Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego
utrwalania w fotografii.
• Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości.
• Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy.
• Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
• Popularyzowanie twórczości fotograficznej.
Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń.
Termin nadsyłania prac:
• 15.X.2018 – 09.XI.2018
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
• 21.XI.2018
Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu i terminie wręczenia
nagród.
Warunki konkursu:
Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych
prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć
jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą
odrzucane.
Dopuszcza się:
- konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych
filtrów itp.;
- korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,
rozjaśnienie);

- format prac minimum 25x38 cm, maximum 40x60 cm.
Nie będą akceptowane prace:
- z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki
graficznej;
- powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek,
tytuł pracy, placówkę zgłaszającą, imię i nazwisko nauczyciela lub rodzica (ZAŁĄCZNIK
NR 2).
Prace konkursowe w sztywnych opakowaniach oraz zapisane cyfrowo należy dostarczyć
osobiście lub przesyłać z dopiskiem:
„Konkurs Fotograficzny” na adres organizatora:
Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie
Al. Niepodległości 749
81 -838 Sopot
w formie:
- wydruki zdjęć konkursowych na papierze fotograficznym
- w wersji cyfrowej zapisane na płycie CD lub DVD płyta powinna być podpisana
imieniem i nazwiskiem oraz z jakiej placówki pochodzi (w formacie JPG)
- oświadczenie o prawach autorskich załączone do regulaminu (ZAŁĄCZNIK
NR 1 )
Kategorie wiekowe:
Prace będą oceniane w IV kategoriach wiekowych:
I – klasy 4 – 6
II – klasy 7 – 8 oraz III klasy Gimnazjum
III – szkoły ponadgimnazjalne
IV – kategoria OPEN /dla rodziców, sympatyków naszego miasta oraz ich
najmłodszych dzieci/
Uwago końcowe:
Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia oraz nagrody
specjalne. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą
starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy
przewoźnika lub nadawcy.
Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach
propagowania idei konkursu.
Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest
równoznaczne z uznaniem regulaminu.

Zgłoszenie do Konkursu oznacza /ZAŁĄCZNIK 1/
a) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,
b)oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz uczestników
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu
realizacji Konkursu, jego promocji oraz ogłoszenia wyników, w tym na publikację pracy
konkursowej oraz danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, wiek, miejscowość) na
oficjalnym
profilu
Młodzieżowego
Domu
Kultury
w
Sopocie
https://www.facebook.com/mdk.sopot1/
oraz na stronie internetowej placówki
www.mdk.sopot.pl. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach
Konkursu jest Organizator.
c) oznacza zgodę rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka na
potrzeby konkursu.
d) zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na
rzecz Organizatora oraz do publikacji drukowanej i elektronicznej na stronie
internetowej placówki wszelkiego typu, np. w publikacjach prasowych, materiałach
promocyjnych oraz w Internecie itp. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
e) oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego na kontakt
drogą elektroniczną ze strony Organizatora.
f) oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika i upowszechnianie go
we wszelkich materiałach związanych z uczestnictwem w niniejszym Konkursie, w tym
wizerunku uwidocznionego w Pracy konkursowej, w szczególności w celach reklamowych i
marketingowych, bez ograniczeń co do czasu i terytorium,
g) wykorzystywanie do celów reklamowych i promocyjnych całości dzieła lub jego
poszczególnych elementów w środkach masowego przekazu: kino, telewizja, Internet,
miejsca sprzedaży,
h) rozpowszechnianie w całości lub w częściach poprzez sieć Internet, wszelkie nadawanie i
reemitowanie, publikacja na w/w stronach internetowych, wszelkie publiczne udostępnianie
Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym
i) organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich
innych osób przez uczestników konkursu oraz za zagubienie czy zniszczenie prac przez firmy
kurierskie.
j) dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i
przyznania nagrody.
k) prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz
Organizatora.
l) Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji w formie biuletynów,
katalogów, zdjęć oraz filmów podczas wręczenia nagród oraz podczas wernisażu itp. oraz
publikacji nadesłanych prac w mediach telewizyjnych, internetowych, prasowych i innych bez
uiszczania autorom honorariów.
ł) osoby towarzyszące laureatom konkursu podczas wręczenia nagród i podczas wernisażu,
wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych konkurs.
m) do prac nadesłanych na konkurs należy dołączyć podpisany załącznik
n) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o
ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na oficjalnym profilu MDK Sopot na portalu
Facebook. Zmiany Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych Uczestników.

ZAŁĄCZNIK NR 1
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „SOPOT W OBIEKTYWIE”
Niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki:
• jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie i
majątkowe bez udziału osób trzecich;
• nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
• uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz
zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie
Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych
• wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpień 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133
poz.883 z późniejszymi zmianami)

…………………………………………………..
Miejscowość, data, czytelny podpis

Formularz zgłoszenia do Konkursu Fotograficznego
„Sopot w obiektywie. Jesienne inspiracje”.
I. Dane dziecka:
1. Imię……………………………………………………………………………………...
2. Nazwisko………………………………………………………………………………
3. Wiek…………………………
4. Nazwa i adres przedszkola, szkoły/ innej placówki edukacyjnej, do której uczęszcza dziecko
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
II. Dane rodzica/opiekuna prawnego:
1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………..
2. Adres do korespondencji…………………………………………………………..
3. Adres e-mail…………………………………………………………………………...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
Laureatów i przyznania nagród oraz w celach promocji Konkursu.
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu
…………………………………………………………….
III. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu Fotograficznego
„Sopot w obiektywie. Jesienne inspiracje”
I. Działając w imieniu ……...……………………………………………………………… wyrażam zgodę na
jego udział w Konkursie Fotograficznym „Sopot w obiektywie. Jesienne inspiracje” oraz oświadczam, iż
zapoznałam(em) się z regulaminem Konkursu Fotograficznego „Sopot w obiektywie. Jesienne inspiracje”,
który akceptuję i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu
………………………………………………………………………

