I Miejski Konkurs Fotograficzny
pt. „Miejsca znane, nieznane i zapomniane.
Blachownia mała ojczyzna”
Celem konkursu jest popularyzacja fotografii amatorskiej oraz
zachęcenie dzieci młodzieży oraz osób dorosłych do odkrywania piękna
i ciekawych miejsc w najbliższym otoczeniu. Poznawanie historii, budzenie
dumy i odpowiedzialności za dziedzictwo architektoniczne, przyrodnicze
i kulturowe miejsc, w których mieszkamy.
Regulamin konkursu fotograficznego:
1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników
Blachowni.
2. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Blachowni pani Sylwii
Szymańskiej.
3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich.
4. Każdy z autorów może nadesłać do 2 fotografii.
5. Technika wykonania prac jest dowolna.
6. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to
treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
7. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak do konkursu
muszą być przesłane w formie wywołanej.


Zgłoszone prace należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz adresem.
Razem ze zdjęciami należy przesłać kartę zgłoszeniową.
Karta
zgłoszeniowa może być naklejona z tyłu na zdjęciu.



Prace nie mogą być mniejsze niż 15cm x 20cm.

8. Zdjęcie oraz kartę zgłoszenia należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do
dnia 25.06.2016r. do Zakładu Fotograficznego p. Piotra Tuczapskiego,
ul. Sienkiewicza 15 lub do Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle

w Częstochowie, ul . Pułaskiego 71, 42-200 Blachownia z dopiskiem
„Blachownia - konkurs fotograficzny”.
9. Prace fotograficzne niespełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane
po terminie nie będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane).
10. Uczestnik konkursu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego
oświadcza, iż
a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych
fotografii oraz, że uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec
Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, a w szczególności za to,
że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń
związanych z naruszeniem ich praw autorskich;
b) wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne
udostępnienie
c) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu;
11. Do dnia 17 lipca 2016r. Jury, złożone z przedstawicieli organizatora, dokona
oceny prac i przyznania nagród.
Jury wyłoni zwycięzców w każdej kategorii (I kategoria – szkoła
podstawowa, II kategoria – gimnazjum, III
kategoria szkoły
ponadgimnazjalne i osoby dorosłe), którzy zostaną nagrodzeni oraz
przyzna wyróżnienia. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczania
nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni korespondencyjnie.
12. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione przez organizatorów konkursu.
13. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która
odbędzie się w Blachowni.
14. Uczestnicy wyrażają zgodę na wystawienie ich prac, a osoby nagrodzone na
prezentacje zdjęć na stronie internetowej miasta Blachownia.
15. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o wystawie pokonkursowej
i zaproszeni na uroczyste ogłoszenie wyników.

Karta zgłoszeniowa do Konkursu Fotograficznego
„Miejsca znane, nieznane i zapomniane. Blachownia mała ojczyzna” .
Imię i nazwisko uczestnika

……………………………………………………………….

Wiek uczestnika

……………………………………..........................................

Adres zamieszkania

………………………………………………………..............

nr telefonu uczestnika

…………..……………………………………………………

adres e-mail

…………………………………………………………………

tytuł fotografii nr 1

………………………………………………………………….

tytuł fotografii nr 2

………………………………………………………………….

Oświadczam o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu Fotograficznego: „Miejsca znane,
nieznane i zapomniane. Blachownia mała ojczyzna”
…………………………………………
data i podpis uczestnika konkursu.

Zgoda uczestnika konkursu lub jego rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie
danych osobowych dziecka (osoby niepełnoletniej) przez organizatorów Konkursu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku lub mojego
syna/córki
………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko syna/córki)
przez Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Blachowni, w celu zrealizowania I Miejskiego
Konkursu
Fotograficznego „Blachownia mała ojczyzna. Miejsca znane nieznane
zapomniane, ” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
…………………………………………………………………………………………………..
data, czytelny podpis uczestnika konkursu/rodzica/prawnego opiekuna
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojej pracy w wydawnictwie pokonkursowym oraz
wykorzystanie ich
w celu upowszechnienia rezultatów konkursu oraz popularyzacji jego
idei.
…………………………………………………………………………………………………..
data, czytelny podpis uczestnika konkursu/rodzica/prawnego opiekuna

