Regulamin
Gminnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów
„Piękne Miejsca w Gminie Dobrzeń Wielki”
1. Przepisy ogólne
1.1. Organizatorem Gminnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów
jest Młodzieżowa Rada Gminy Dobrzeń Wielki
1.2. Celem konkursu jest:
•
Odkrywanie na nowo dziedzictwa lokalnego
•
Promocja Gminy Dobrzeń Wielki wśród jej mieszkańców
1.3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkających na terenie Gminy
Dobrzeń Wielki lub uczęszczających do szkół na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
2. Przepisy dotyczące prac
2.1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
2.2. Prace powinny być związane tematycznie z dziedzictwem lokalnym Gminy Dobrzeń Wielki
2.3. Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych: do lat 12, 12-16 lat, 17 – 21 lat i powyżej
21 lat.
2.4. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 prac.
2.5. Prace nadesłane na konkurs mogą być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej
na nośniku CD lub DVD.
2.6. Prace lub płyty CD/DVD powinny być opisane imieniem i nazwiskiem autora.
2.7. Do koperty (zaadresowanej na: Stowarzyszenie MUW – Młodzi Uczestnicy Wymian ul. Kani
1 46 – 020 Czarnowąsy dopiskiem: Konkurs fotograficzny ”Piękne Miejsca w Gminie Dobrzeń
Wielki” ) należy włożyć:
•
podpisane prace (ewentualnie dodatkowo wersje elektroniczne na płytce),
•
wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości
technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej
wymienionych wymogów.
2.9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak
również z niego wyłączonych.
3. Terminarz
3.1. Termin nadsyłania prac mija 31 października 2011 r.
3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
3.3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
3.4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie.
3.5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.muw.free.ngo.pl
4. Nagrody
4.1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce we wszystkich kategoriach
wiekowych oraz nagrody specjalne.
4.2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

5.

Wykorzystanie prac
5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych
imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Stowarzyszenia MUW i na stronie Gminy Dobrzeń
Wielki.
5.2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach,
materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych.
5.3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich
do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów
multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).
6. Informacje dodatkowe
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie do dnia
zakończenia nadsyłania prac konkursowych. Ewentualne zmiany regulaminu będą ogłaszane
na stronie internetowej www.muw.free.ngo.pl.
6.2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu
7. Kontakt do osób odpowiedzialnych: Joanna Świercz e-mail: muw@free.ngo.pl

Załącznik nr 1

Zgłoszenie do Gminnego Konkursu Fotograficznego
dla Fotografów Amatorów
„Piękne Miejsca w Gminie Dobrzeń Wielki”

INFORMACJE O UCZESTNIKU
Imię i nazwisko: ......................................................................................................
Data urodzenia: .....................................................................................................
Telefon kontaktowy: ..............................................................................................
Podpis uczestnika lub opiekuna prawnego: ……………………………………………………………….

Indeks prac:
TYTUŁ 1: …………………………………………………………………………………………………………………
TYTUŁ 2: …………………………………………………………………………………………………………………
TYTUŁ 3: …………………………………………………………………………………………………………………

SZKOŁA MŁODYCH OBYWATELI

STOWARZYSZENIE MUW –
MŁODZI UCZESTNICY WYMIAN

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

