REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAGIA JESIENNYCH BARW”

1. Organizatorem konkursu jest Parafia Św. Józefa we Włocławku.
2. Prace fotograficzne należy przesyłać online do dnia 30 października 2021 r. na adres e-mail parafii:
kancelaria@swjozef.eu
3. Organizator ogłosi zwycięzców konkursu do 15 listopada 2021 r. na fanpagu parafii.
4. Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 3 fotografie.
5. Konkurs adresowany jest do trzech kategorii wiekowych: 10 -14 lat; 15 -19 lat i dorośli.
6. Uczestnik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz wiek. W przypadku
dzieci i młodzieży także nazwę szkoły, w której się uczy.
7. W konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające na terenie parafii św. Józefa we Włocławku lub
uczniowie szkół na terenie parafii (Szkoła Podstawowa nr 5, 18 i 22, II Liceum Ogólnokształcące
i Zespół Szkół Elektrycznych).
8. Zgłoszone zdjęcia powinny być w formacie jpg, a rozmiar pliku nie mniejszy niż 3 MB.
9. Prace zostaną ocenione przez powołaną komisję według następujących kryteriów:
•
•
•

zgodność z tematyką konkursu;
pomysłowość i oryginalność;
estetyka i jakość wykonania.

10. Komisja konkursowa wyłoni najlepsze prace, przyzna nagrody i wyróżnienia.
11. Decyzja kapituły konkursowej jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
12. Zgłaszający zdjęcia Uczestnik konkursu:
•
•
•
•
•

nadsyłając prace, akceptuje niniejszy regulamin;
potwierdza, że fotografia jest jego oryginalną pracą autorską;
zaświadcza, że fotografia nie została zgłoszona do innego konkursu.
upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykorzystania fotografii na następujących polach
eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używanie ich w
Internecie oraz innych formach utrwaleń;
przystępując do konkursu, wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie zdjęć i ich ekspozycję
na wystawie pokonkursowej

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu w następujących
przypadkach:
•
•
•
•
•

złamanie postanowień niniejszego regulaminu;
niesamodzielne wykonanie pracy,
popełnienie plagiatu,
zachowanie nieetycznego i sprzeczne z prawem,
podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych.

