Regulamin konkursu fotograficznego pt.: ”Jesień w Gminie Brójce”
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach

§ 1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego pt.: „Jesień w Gminie Brójce” jest Gminny Ośrodek
Kultury w Brójcach zs. 95-006 Brójce 39 b, tel. 422140387, 600-798-186, e-mail: gok@brojce.pl
www.gok.brojce.pl bipgok.brojce.pl

§ 2. Cele konkursu
1. Promowanie nowych talentów w sztuce fotografii, rozwijanie inwencji
i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy.

twórczej

2. Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących nieodkryte piękno przyrody
i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca, tradycje i kulturę, ważne i inspirujące wydarzenia społeczne na
terenie gminy Brójce.
§ 3. Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs ma
gminy Brójce.

charakter

otwarty

i

skierowany

jest

do

wszystkich

mieszkańców

2. Konkurs przeprowadzony będzie w jednej kategorii.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie maksymalnie dwóch zdjęć wraz ze
zgłoszeniem konkursowym (stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

§ 4. Forma zdjęć konkursowych
1. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie fotografie w postaci odbitek
o formacie min. 15x21 cm oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD.
2. Zdjęcia nie mogą zawierać na sobie znaczków, podpisów cyfr, dat.
3. Każde zdjęcie w wersji papierowej musi być opisane na drugiej stronie i zawierać następujące dane
o autorze:
a) imię i nazwisko
b) wiek
c) adres zamieszkania
d) telefon kontaktowy
e) tytuł zdjęcia.
4. Opisane zdjęcia wraz z formularzem zgłoszeniowym należy złożyć osobiście lub listownie
w Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach z dopiskiem na kopercie „Konkurs fotograficzny”.
5. Zdjęcia należy składać/nadsyłać od dnia 27.09.2017 r. do dnia 17.10.2017 r. włącznie do godziny
16:00.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas „Dnia Ziemniaka” w dniu 21.10.2017 r. w Wardzynie.
7. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie, liczy się data ich wpływu
do GOK.
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§ 5. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu
1. Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje GOK w Brójcach.
2. Komisja konkursowa oceniająca zdjęcia zostanie powołana przez GOK w Brójcach.
3. Przy ocenie prac konkursowych Komisja weźmie pod uwagę następujące elementy:
a) zgodność zdjęcia z regulaminem,
b) wartość merytoryczna pracy,
c) oryginalność ujęcia tematu,
d) estetyka wykonania.
4. Spośród wszystkich nadesłanych prac Jury wybierze 6 najlepszych fotografii. Decyzja Jury jest
ostateczna i nie podlega weryfikacji.

§ 6. Nagrody i wyróżnienia
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21.10.2017 r. podczas imprezy „Dzień Ziemniaka” , a
następnie wyniki opublikowane będą na stronie internetowej gok.brojce.pl oraz na profilu Facebook.
2. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie.
3. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych
osobowych na potrzeby konkursu. Zdjęcia zgłoszone do udziału w konkursie nie będą zwracane
autorom. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność Organizatorów, którzy przejmują
autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
2. Na zakończenie konkursu może zostać zorganizowana wystawa pokonkursowa.
3. Nagrodzone zdjęcia mogą być rozpowszechniane w publikacjach wydawanych przez Organizatora,
na stronie internetowej GOK, Facebooku oraz publicznie wystawiane.
4. Wszelkich informacji udziela: Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach.
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