REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„MAGICZNE GRAJEWO
W CZTERECH PORACH ROKU”
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Magiczne Grajewo
w czterech porach roku”, dalej zwanym „Konkursem”.

I.

Organizatorzy konkursu
Organizatorami konkursu są:
1)
Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych
2)
Grajewskie Centrum Kultury
3)
...
Partnerami medialnymi Konkursu są:
a)
Grupa „Grajewo dawniej i dzisiaj”
b) …
c)
...

II. Cele konkursu
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Promocja walorów miasta Grajewo
Rozbudzenie zainteresowań związanych z miastem Grajewo
Rozpowszechnienie idei fotografowania otaczającej rzeczywistości związanej z
Grajewem jako źródła gromadzenia informacji i jej archiwizowania dla przyszłych
pokoleń
Rozwijanie wrażliwości artystycznej
Fotografia jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu
Prezentacja twórczości uczestników związanej z fotografią

III. Tematyka konkursu
Tematem konkursu są prace fotograficzne wykonane wyłącznie na terenie miasta Grajewa.
Prace powinny być związane z porami roku przypisanymi do podanych poniżej etapów
Konkursu.
Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
1)
Część I: „Grajewo zima – wiosna”
2)
Część II: „Grajewo lato – jesień”

IV. Uczestnicy konkursu
Konkurs jest skierowany do wszystkich osób, bez ograniczeń wiekowych, zajmujących się
amatorsko fotografią, z wyłączeniem osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu,
przygotowywaniu konkursu oraz w ocenianiu nadesłanych prac.
W przypadku osób niepełnoletnich musi być dostarczona zgoda prawnego opiekuna na udział
w Konkursie.

V.

Warunki uczestnictwa w Konkursie
1)

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zdjęć w formacie cyfrowym.1)
Uczestnik konkursu może wziąć udział zarówno tylko w jednym etapie jak i we

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

wszystkich. Każdy z uczestników może dostarczyć maksymalnie 2 zdjęcia w jednym
etapie Konkursu (czyli każdy uczestnik może dostarczyć, w ramach Konkursu,
maksymalnie 6 prac). Terminy nadsyłania prac są podane w punkcie VI niniejszego
Regulaminu.
Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym typu cyfrowy aparat
fotograficzny, smartfon czy telefon wyposażony w aparat fotograficzny. Prace powinny
być wykonane w latach 2020 – 2021. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką.
Dozwolone jest kadrowanie zdjęć z oryginału, korektę polegającą na wyostrzaniu –
wygładzaniu, rozjaśnianie – przyciemnianie, korekta kolorów, zmiana nasycenia,
konwersja zdjęć kolorowych do czarno – białych i sepii.
Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do oceny konkursowej prac, które
powstały w wyniku eliminacji, np. elementów stałej architektury miasta ze zdjęcia lub
też dodawania poprzez obróbkę graficzną (techniki fotomontażu, kolażu).
Zdjęcia muszą być wykonane samodzielnie. Autor powinien posiadać pełnię praw
autorskich do zdjęć. Nadesłane zdjęcia nie były nagrodzone wcześniej w innych
organizowanych konkursach.
Prace powinny być dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
konkursy@gckgrajewo.pl lub 9psk@interia.pl. W temacie wiadomości należy wpisać:
„Konkurs fotograficzny - Magiczne Grajewo, etap x” (gdzie x oznacza numer
kolejnego etapu). W treści e-maila muszą być zawarte następujące dane: imię i
nazwisko, adres zamieszkania oraz adres kontaktowy e-mail.
Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG lub TIFF. Dłuższy bok każdego zdjęcia
powinien mieć, nie mniej niż 2500 pikseli. Rozdzielczość co najmniej 200 DPI. Ze
względu na planowane wykorzystanie zdjęć w kalendarzu preferowane będą zdjęcia w
poziomie. Nazwy plików zdjęć należy opisać według wzoru: „Imię_Nazwisko_Nr
etapu_nr nadesłanego zdjęcia” (przykład: „Jan_Kowlaski_I_1.jpg”)
Uczestnik musi dostarczyć w kopercie zatytułowanej nazwą Konkursu, podpisanej
nazwiskiem autora i adresem e-mail zawierającą wypełnioną i podpisaną czytelnie
Kartę Zgłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 Regulaminu oraz w przypadku osób
niepełnoletnich – formularz Zgody Rodzica / Opiekuna Prawnego – załącznik nr 2.
Kopertę z dokumentami należy dostarczyć/przesłać pod adres Organizatora Konkursu:
Grajewskie Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 20
19-200 Grajewo
Terminy dostarczenia dokumentów podane są w punkcie VI niniejszego Regulaminu.
Złożenie podpisu na Karcie zgłoszenia wiąże się akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.
Dokumenty składane są jednorazowo.
Data dostarczenia dokumentów określa, w których etapach Konkursu wezmą udział
nadesłane prace.
Nadesłane prace stają się własnością organizatora.
Prace konkursowe zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób
trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie
przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie
uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, erotykę, obscenicznych,
obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających
przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności,
zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez
zgody uprawnionych.
Akceptując Regulamin Konkursu (poprawnie wypełniona i czytelnie podpisana Karta
Zgłoszenia oraz formularz Zgody Opiekuna Prawnego) uczestnik Konkursu udziela

Organizatorom Konkursu nieodpłatną, nieograniczoną czasowo licencję na
wykorzystanie nadesłanych zdjęć (w całości lub części), w celach związanych z
realizacją niniejszego Konkursu.

VI. Terminarz
1)

przyjmowanie prac fotograficznych i dokumentów
Etap I: „Grajewo zima – wiosna” – najpóźniej do 15.06.2021
Etap II: „Grajewo lato – jesień” – w okresie od 16.06.2021 do 30.09.2021

2)

Ocena nadesłanych prac
Etap I: „Grajewo zima – wiosna” – do 30.06.2021
Etap II: „Grajewo lato – jesień” – 30.10.2021

3)

Podsumowanie konkursu: do 15.11.2021. Miejsce i dokładna data zostaną podane do
wiadomości publicznej w późniejszym terminie (przesłane na adresy e-mail’owe
uczestników)

4)

Uroczyste wręczenie nagród i podsumowanie konkursu: 15.12.2021

VII. Jury
1)
2)
3)
4)

VIII.
1)
2)

Organizatorzy powołują Jury konkursowe, którego skład będzie podany do wiadomości
publicznej najpóźniej do 15.04.2021. W skład Jur konkursowego może wejść
maksymalnie 6 osób.
Oceny zdjęć na z poszczególnych etapów dokonuje Jury konkursowe
Decyzje podjęte przez Jury jest wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu
Prace konkursowe będą oceniane pod względem:
a)
walorów estetycznych
b) podstawowych norm technicznych fotografii (ostrość, kadrowanie, kolor)
c)
charakteru ujęcia, które w jak największym stopniu powinno kojarzyć się z
miastem Grajewo
d) walorów promocyjnych.

Nagrody
Za każdą część Konkursu przewidziane są 3 równorzędne nagrody w wysokości 500 zł
za każdą wyróżnioną pracę oraz wyróżnienia w postaci drobnych nagród rzeczowych
Podsumowanie końcowe Konkursu będzie polegało na wytypowaniu 12 zdjęć, które
zostaną zamieszczone w kalendarzu opracowanym na rok 2022.
Spośród wytypowanych prac zostaną wybrane 3 najlepsze, które zostaną dodatkowo
nagrodzone:
I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł
II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 500 zł.
Za pozostałe wyróżnione prace, zostaną wręczone upominki rzeczowe.

IX. Postanowienia końcowe
1)
2)

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych: www.xxx.pl oraz na
profilach facebook xxx.
Poprzez wypełnienie wypełnienie formularza Karty Zgłoszenia (załącznik nr 1)
uczestnik oświadcza, że:
a)
jest autorem nadesłanych fotografii,
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie

c)

3)
4)
5)
6)

udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo
licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora na potrzeby
realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla
udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności
wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i
zwielokrotnianie fotografii każdą techniką n obróbkę redakcyjną i komputerową,
w tym do wydawania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej,
przygotowywania i publikacji kalendarza, albumu.
d) zgadza się na publikację zdjęć na stronach internetowych, na wystawach oraz w
publikacjach Organizatorów
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za nadesłane zdjęcia
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji prac w przypadku
podejrzenia naruszenia zasad Konkursu
W przypadku pytań dotyczących Konkursu, pytania należy kierować pod adres e-mail:
konkursy@gckgrajewo.pl lub 9psk@interia.pl
Poprzez udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora Konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem
konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw
95/46/WE określane, jako RODO oraz przepisami wewnętrznymi Grajewskiego
Centrum Kultury.

Załącznik nr 1

Karta Zgłoszenia
do Konkursu Fotograficznego
„MAGICZNE GRAJEWO W CZTERECH PORACH ROKU”
Dane osobowe:
Imię / Imiona
Nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania i dane kontaktowe:
Miejscowość
Kod pocztowy
Adres e-mail
Telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIA
1)

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonych na Konkurs zdjęcia i naruszają one praw osób
trzecich autorskich i /lub rozpowszechniania wizerunku
2)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych do celów
związanych z Konkursem
3)
Przekazuję na Organizatorów Konkursu prawa autorskie i majątkowe do nadesłanych
fotografii na zasadzie nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i miejscowo licencji
niewyłącznej, na wszelkich polach eksploatacji, o któych mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz.
904 z późniejszymi zmianami)
4)
Wyrażam zgodę się na publikację nadesłanych zdjęć na Konkurs na stronach internetowych,
na wystawach oraz w publikacjach Organizatorów
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie zawarte
w nim warunki
…………………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………..
Czytelny podpis uczestnika

Załącznik nr 2

Zgoda Rodzica / Opiekuna Prawnego
Dane osobowe osoby niepełnoletniej:
Imię / Imiona
Nazwisko
Dane osobowe Rodzica / Opiekuna prawnego:
Imię / Imiona
Nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania i dane kontaktowe Rodzica / Opiekuna prawnego:
Miejscowość
Kod pocztowy
Adres e-mail
Telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIA
1)
2)
3)

Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z Regulaminem Konkursu
Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka / podopiecznego w Konkursie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych dziecka /
podopiecznego do celów związanych z Konkursem
4)
Przekazuję na Organizatorów Konkursu prawa autorskie i majątkowe do nadesłanych przez
dziecko / podopiecznego fotografii na zasadzie nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i
miejscowo licencji niewyłącznej, na wszelkich polach eksploatacji, o któych mowa w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000
r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami)
5)
Wyrażam zgodę się na publikację nadesłanych przez dziecko / podopiecznego zdjęć na
Konkurs na stronach internetowych, na wystawach oraz w publikacjach Organizatorów
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie zawarte
w nim warunki
…………………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………..
Czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego

