Regulamin Konkursu Fotograficznego pt.:
,,Z EUROPY DO KIELC”
10 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie ,,WIZJONER” z siedzibą w galerii ,,Wieża sztuki” Plac Niepodległości 1 A;
25-001 Kielce
Konkurs współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce
ZAŁOŻENIA KONKURSU:
- rozbudzanie zainteresowania fotografią
- rozwijanie wrażliwości artystycznej
- propagowanie fotografii amatorskiej
-przedstawienie w kadrze zmian jakie zaszły w Kielcach dzięki funduszom unijnym
- uczczenie 10 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej
- prezentacja najciekawszych prac na pokonkursowej wystawie organizowanej w Geoparku
/ ul. Daleszycka 21 w Kielcach /w dniach od 25 czerwca do 4 lipca 2014 r.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich miłośników fotografii- amatorów
2. Każdy autor może nadesłać 3 fotografie Kielc przedstawiające obiekty zmodernizowane bądź
wybudowane dzięki funduszom europejskim
3. Technika dowolna
4. Fotografie w wersji papierowej należy przesłać lub dostarczyć wraz z dołączoną kartą
zgłoszeniową na adres: ,,Wieża Sztuki” Plac Niepodległości 1 A, 25-001 Kielce
z dopiskiem: KONKURS- FOTO. Galeria czynna 11-18/sobota 11- 14/
5. Zdjęcia należy przesłać do 10 czerwca 2014 roku. Decyduje data wpływu do organizatora
6. Format prac: do formatu A-3
7. Prace zrolowane lub nadesłane w tubie nie będą oceniane

8. Fotografie, na których znajdować się będą jakiekolwiek znaki, cyfry /np. daty/ będą
dyskwalifikowane
9. W treści karty zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, adres
mailowy, wiek autora, tytuł pracy, miejsce dokonania zdjęcia, komentarz do zdjęcia oraz
oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu
10. Prace nadesłane na Konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane
KOMISJA OCENIAJĄCA:
11. Organizator powoła Radę Artystyczną, która dokona oceny prac oraz wyłoni laureatów w dwóch
kategoriach wiekowych :
- do 18 lat
- powyżej 18 lat
Decyzja Jury jest ostateczna
12. Organizator przewiduje przyznanie: I, II i III miejsce oraz wyróżnienie w każdej kategorii
wiekowej. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 czerwca 2014 r.
14. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie komisji
15. Wręczenie nagród przez Prezydenta Miasta Kielce nastąpi na wystawie pokonkursowej
w środę 25 czerwca 2014 r. o godzinie 18.00 w Geoparku / ulica Daleszycka 21/
w Kielcach
16. Nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione
17. Udział w konkursie jest jednoznaczny z bezpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji
i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających
się do rozpowszechniania w ramach działań Stowarzyszenia ,,WIZJONER”
18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora
danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o
ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. Osoby
uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przesłanie do organizatora oświadczenia zgodnie
z załącznikiem do niniejszego regulaminu
19. Wszelkich informacji udziela Tomasz Irski nr tel. 609 82 85 18;
e-mail: stowarzyszeniewizjoner@onet.eu

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
,, Z EUROPY DO KIELC”
10 ROCZNICA PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

1. Imię i nazwisko autora
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres autora
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Nr telefonu ………………………………………..e-mail: ………………………………………………………………
4. Wiek autora: ……………………………

Nr

TYTUŁ PARCY

MIEJSCE
FOTOGRAFOWANIA

KOMENTARZ

Oświadczenia:
1* - Oświadczam, że zapoznałam/ łem się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego pt.:
,,Z EUROPY DO KIELC” i akceptuję jego treść w całości. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celach wynikających z Regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29VIII 1997
roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002, Nr 101,poz. 926 z póź. zm./

……………………………………………………….
data i podpis

2*-Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka /imię i nazwisko/
…………………………………................................................................................................................................................................
w Konkursie Fotograficznym pt.: ,, Z EUROPY DO KIELC”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka w celach wynikających z Regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29
VIII1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002, Nr 101,poz. 926 z póź. zm./

……………………………………………………….
data i podpis

*- oświadczenie Nr 1 wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w konkursie.
**-oświadczenie Nr 2 wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział
w konkursie.

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI
LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ.

