Regulamin Konkursu Fotograficznego
„MOJA GMINA”
1. Organizatorzy Konkursu i czas trwania konkursu:
- Organizator Konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu; ul. Lwowska 5; 22-670 Bełżec
- Konkurs rozpoczyna się dnia 15 września 2020 r., a zakończenie konkursu nastąpi dnia 16 października 2020 r.
2. Tematyka konkursu
Fotograficzne przedstawienie Gminy Bełżec
3. Cele konkursu:
- pobudzenie aktywnej działalności w kulturze.
- promocja Gminy Bełżec.
- prezentacja fotografii jako formy artystycznej i wrażliwości estetycznej .
- popularyzacja fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
4. Uczestnictwo w Konkursie
- Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Bełżec
- Klasyfikacja konkursu odbędzie w kategoriach:
kategoria I : 6-12 lat
kategoria II : 13-18 lat
kategoria III : dorośli
5. Zasady konkursu:
- Składając pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
- Przesyłając pracę, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów konkursu, mając
jednocześnie prawo wglądu do nich. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą
udostępniane osobom trzecim.
- Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem dostarczonej pracy i posiada prawa autorskie do fotografii.
- Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną fotografię.
- Nie dopuszcza się prac zespołowych.
- Format zdjęć: fotografie kolorowe lub czarno-białe w zapisie JPEG, rozmiar minimum 10x15.
- Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.
6. Sposób i termin składania prac:
Prace konkursowe oraz uzupełnione karty zgłoszeniowe należy przesłać drogą mailową na adres:
gok.belzec@gmail.com w terminie do 16 października 2020 r.
7. Pozostałe zasady konkursu:
- Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 październik 2020 roku.
- Wyboru zwycięskich prac dokona powołana przez organizatora komisja.
- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie.
- W Konkursie przewidziano nagrody, za które nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
- O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora.
- Prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych organizatorów, w różnych
materiałach organizatorów, bez honorarium, tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 288).
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do elektronicznej redakcji prac konkursowych, a także ich publikacji i
rozpowszechniania.
- Regulamin oraz karty zgłoszeniowe konkursu dostępne są w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej
http://gok.belzec.pl

