REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Jerzmanowa w architekturze zaklęta.”

1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej.
2. Temat
Tematem konkursu jest hasło „Jerzmanowa w architekturze zaklęta.”. Słowem
kluczowym w temacie konkursu jest „architektura” czyli sztuka projektowania,
konstruowania i wykonania budowli oraz obiektów przestrzennych, które otaczają
i służą człowiekowi oraz poszczególnych elementów wchodzących w jej skład.
3. Cel
Celem konkursu jest:
- fotograficzne przedstawienie zróżnicowania i bogactwa architektury gminy
Jerzmanowa,
- identyfikacja gminy Jerzmanowa poprzez przedstawienie w ciekawy sposób
charakteryzujących ją budowli, budynków, infrastruktury lub krajobrazu
przestrzennego,
- promowanie gminy Jerzmanowa jako regionu posiadającego charakterystyczne
i wyjątkowe walory architektury krajobrazu,
- kształtowanie świadomości społecznej w zakresie znajomości architektury gminy
Jerzmanowa.
4. Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do wszystkich amatorów fotografii oraz osób nie zajmujących
się fotografią zawodowo. W konkursie mogą brać udział zarówno dzieci jak i dorośli.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Gminnego Centrum Kultury oraz
członkowie ich rodzin.
5. Jury i nagrody konkursu
1) Oceny zdjęć dokona 3-osobowe jury powołane przez Organizatora.
2) Łączna kwota przeznaczona na wygrane to 1200zł.
3) Spośród nadesłanych prac wybranych zostanie 12 fotografii, które staną się częścią
kalendarza na 2021r. Autor każdego z wybranych zdjęć, otrzyma nagrodę w
wysokości 100 zł.
6. Terminarz konkursu
• 06.02.2020r.- otwarcie konkursu
• 23.10.2020r.- zamknięcie konkursu- ostateczny termin składania prac
• 30.10.2020r.- obrady jury konkursu
• 31.10.2020r.- informacja dla autorów nagrodzonych zdjęć
• 11.11.2020r.- ogłoszenie oficjalnych wyników

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas imprezy pn. Święto Niepodległości i IX
Bieg Gęsi, która odbędzie się w dniu 11.11.2020r. W tym samym dniu odbędzie się
uroczyste wręczenie nagród. W przypadku nieodebrania nagrody w ww. dniu nagrodę
będzie można odebrać w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej ul.
Głogowska 8.
8. Warunki uczestnictwa
Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić łącznie poniższe warunki:
dostarczyć osobiście lub pocztą:
1) fotografie w formie papierowej, na adres:
Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej,
ul. Głogowska 8,
67-222 Jerzmanowa.
Z dopiskiem „Konkurs fotograficzny - Jerzmanowa w architekturze zaklęta.”
W przypadku zgłoszeń drogą pocztową liczy się termin dotarcia przesyłki do
organizatora konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w
doręczeniu przesyłek. Koszty nadesłania prac na Konkurs pokrywa uczestnik
Konkursu.
2) fotografie w wersji bitmapy cyfrowej (zapisane w formacie
o rozdzielczości długiego boku nie mniejszej niż 2500px przy 300dpi)

JPG,

3) formularz zgłoszeniowy: w przypadku osób pełnoletnich wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1, w przypadku osób niepełnoletnich formularz wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2.
Formularze zgłoszeń oraz fotografie w formie cyfrowej można dostarczyć e-mailem
na adres a.stec@gckjerzmanowa.pl
9. Wymagania techniczne
1) każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 12 sztuk zdjęć;
2) minimalna rozdzielczość długiego boku zdjęcia powinna wynosić nie mniej niż
2500px przy 300dpi;
3) zdjęcia wydrukowane na papierze fotograficznym w standardowych wielkościach
i proporcjach (minimum 10x15 cm);
4) zdjęcia muszą posiadać załączony do plików cyfrowych, plik tekstowy w formacie .txt
zawierający:

• tytuł - nadany przez autora,
• temat - nazwa fotografowanego obiektu,
• miejsce - oznaczenie miejsca i miejscowości,
• dane autora pracy - imię i nazwisko, telefon, e-mail,
5) niedopuszczalne jest dodawanie oraz usuwanie jakichkolwiek elementów w zdjęciu;

6) nie będą przyjmowane również zdjęcia będące efektem przetwarzania i łączenia zdjęć
w grafikę komputerową;
7) zdjęcie nie może zawierać na stronie obrazu datownika nadawanego często przez
aparaty cyfrowe;
8) organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o przesłanie oryginalnych plików
z aparatu. W przypadku ich niedostarczenia lub ujawnienia niezgodności z regulaminem
już po wybraniu prac zdjęcia mogą zostać zdyskwalifikowane.
10. Prawa do zdjęć i uprawnienia Organizatora
1) Z chwilą doręczenia odbitki fotografii (pracy konkursowej) Organizatorowi, ma on prawo do:
• nieodpłatnego zamieszczania zdjęć na stronie internetowej i portalach
społecznościowych, w materiałach promocyjnych i reklamowych, bez
względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu, oraz na
wystawie pokonkursowej.
• weryfikacji zgodności danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu
z danymi osoby odbierającej nagrodę.
2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość otrzymanych zdjęć - chodzi o
uszkodzenia plików wynikające z problemów technicznych w transmisji danych
podczas przesyłania plików jak i mechaniczne uszkodzenia nośników danych.
3) Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe
przeprowadzenie
Konkursu,
których
nie
był
w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.

11. Uczestnik Konkursu przez akceptację Regulaminu, oświadcza, że praca konkursowa
jest jego autorstwa. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu
pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne calem
zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.
12. Przeniesienie praw autorskich do na GCK nastąpi na podstawie odrębnej umowy.
13. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
14. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie
www.gckjerzmanowa.pl oraz na fanpagu www.facebook.com/GCKJerzmanowa/
Dodatkowych informacji udziela p. Anna Stec pod nr. tel. 76 831 21 11
15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do
czasu jego zakończenia.
16. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
Regulaminu.

17. Wszelkie zmiany w regulaminie konkursu dokonuje organizator i ogłasza je na stronie
internetowej.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.

