Regulamin Konkursu Fotograficznego „IV Spotkanie z Fotografią Krajoznawczą”
Głównym celem organizacji konkursu jest popularyzacja turystyki krajoznawczej.
Upowszechnianie krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowych i szkolnych. Pokazanie
istniejących możliwości obcowania z naturą i krajobrazami rzadko dostępnymi.
Wszyscy uprawiamy fotografię pamiątkową, pokażmy z pośród posiadanych zdjęć te, które obrazują
przeżyte doznania wywołane pięknem obcowania z naturą.
Konkurs objęty Patronatem Honorowym Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK.
PTTK Oddział Ziemi

1.

Organizatorem Konkursu jest Komisja Fotografii Krajoznawczej
Wałbrzyskiej, Wałbrzyski Ośrodek Kultury.

2.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4.

Konkurs ma charakter otwarty i nie ma ograniczeń wiekowych.

5.

W konkursie mogą barć udział tylko te fotografie które zostały zgłoszone do konkursu przez ich
autora.

6.

Jeden autor może zgłosić do konkursu 5 zdjęć w formie plików JPG.

7.

Wymagany rozmiar plików (bok dłuższy) 1920 piks 96 dpi lub pełny rozmiar zgodnie z zapisem
posiadanego aparatu fotograficznego.

8.

Zdjęcia zakwalifikowane do konkursu wystawione
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury ul Wysockiego 29

9.

Zgłoszenie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba zgłaszająca jest
autorem /autorką/ zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane
nie wyrażają zastrzeżeń na ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu oraz
przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby
kierować przeciwko organizatorom Konkursu.

zostaną

w

Galerii

Multimedialnej

10. Osoba uczestnicząca w konkursie przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych
(Dz.U.Nr.133 pozycja 883).
11. Osoba uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez
Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji
Konkursu.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu fotografii o tematach
powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie,
zawierających treści pornograficzne, w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne lub nie
spełniają wymagań technicznych. Decyzja o niedopuszczeniu do konkursu takich fotografii jest
niepodważalna i ostateczna.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie Konkursu.
14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego
zakończenia.
Terminy:
 Zdjęcia należy dostarczyć do PTTK O/Z Wałbrzyskiej ul. Konopnickiej 19 w terminie do 31
marca 2016 roku w godzinach od 11.00 do 16.00. Zdjęcia należy przekazać na dowolnym
nośniku w kopercie z załączonym opisem: miejsca, datą wykonania fotografii, nazwiskiem
autora. Można również przesłać zdjęcia na adres e-mail baral53@wp.pl. z załączonym opisem
jak wyżej.
 Termin otwarcia wystawy 23.04.2016 r. godz. 18.00 Wałbrzyski Ośrodek Kultury Wałbrzych
ul Wysockiego 29
Oceny zdjęć i podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów

