Regulamin Konkursu Fotograficznego „Spacer po Malawie”
§ 1 Przepisy ogólne
1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego są Urząd Gminy Krasne i Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Krasnem.
2. Patronem Konkursu jest Wójt Gminy Krasne – Wilhelm Woźniak.
3. Celem konkursu jest ukazanie piękna Sołectwa Malawa oraz upowszechnianie informacji o dziedzictwie kulturowym
i przyrodniczym Malawy.
4. Tematem fotografii są obiekty zabytkowe, perspektywy/panoramy, obiekty przyrodnicze znajdujące się w Malawie.
5. W konkursie mogą brać udział osoby od 10 roku życia.
6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
§ 2 Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może zgłosić 2 fotografie (fotografia w formacie JPG o minimalnym rozmiarze 1 MB, rozdzielczość
fotografii konkursowych - 2000 x 1300 minimum).
2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi i wykonanymi w 2021 roku.
3. Fotografie należy nadesłać na Konkurs w formie elektronicznej na adres: poczta@gokkrasne.pl .
4. Prace należy wysłać z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy i miejsce wykonania, kontakt
telefoniczny.
5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów Konkursu
Fotograficznego „Spacer po Malawie” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania
nagrody lub wyróżnienia - w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na
Konkurs Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie fotografii do celów promocyjnych
i marketingowych Organizatorom.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego
wyłączonych.
8. Prace nadesłane na Konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów,
sponsorów oraz zaproszonych gości. Jury przyzna nagrody rzeczowe, dwóch kategoriach wiekowych:
- kat. I do 16 roku życia (włącznie),
- kat. II powyżej 16 lat.
§ 3 Terminarz konkursu
1. Termin nadsyłania prac mija z dniem 30 października 2021. (decyduje data dostarczenia przesyłki e-mail,
Organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi).
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
3. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną podane na stronach Organizatorów.
4. O terminie wręczania nagród Laureaci zostaną powiadomieni. Forma finału Konkursu będzie zależna i dostosowana
do sytuacji związanej z epidemią Covid-19 w Polsce.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w Internecie, mediach,
materiałach promocyjnych Organizatorów.
2. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest autorem/autorka
załączonych zdjęć.
3. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby
trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorom Konkursu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania Konkursu lub do
odwołania Konkursu.

