REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„KOCIEWIE NAJBLIŻEJ SERCA”
z okazji Światowego Dnia Kociewia
ORGANIZATOR:
FABRYKA SZTUK
83-110 TCZEW, UL. 30 STYCZNIA 4
MIEJSCE ORGANIZACJI KONKURSU:
FABRYKA SZTUK
83-110 TCZEW, UL. 30 STYCZNIA 4
CELE KONKURSU
Fotograficzne przedstawienie Kociewia, np. zabytków, przyrody, mieszkańców.
Promowanie zainteresowań z dziedziny kultury i sztuki.
Kształtowanie tożsamości regionalnej.
Propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
Rozwijanie kreatywności uczestników Konkursu, inspirowanie do twórczych poszukiwań
w dziedzinie fotografii.
6. Kształtowanie i rozwijanie zdolności artystycznych uczestników.
7. Promowanie twórców – fotografików.
1.
2.
3.
4.
5.

UCZESTNICY
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są:
a) Organizator i członkowie ich najbliższych rodzin,
b) członkowie Jury oraz ich najbliższa rodzina.
PRZEDMIOT KONKURSU
Do konkursu można zgłosić fotografie wykonane w 2017 i/lub 2018 roku.
Ilość zgłoszonych fotografii: 1-3 w jednej lub w obu kategoriach
Kategoria: 1. Kociewie – ogólnie (np. zabytki, przyroda, mieszkańcy)
2. Selfie pt. „Z Kociewiem mi do twarzy”
Format prac: min. A5, maks. A3
ETAPY KONKURSU
19.02.2018:
26.02.2018:
1. połowa marca 2018:

termin dostarczenia prac (decydująca jest data wpływu
fotografii do Organizatora)
rozstrzygnięcie Konkursu
finisaż wystawy konkursowej, podanie wyników do publicznej
wiadomości oraz wręczenie nagród
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WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każdy uczestnik zgłasza do Konkursu od 1 do 3 fotografii w jednej lub dwóch kategoriach
tematycznych. Zdjęcia muszą zostać wykonane samodzielnie. Maksymalna ilość zgłoszonych
zdjęć – 6.
2. Każde zdjęcie musi zawierać tytuł oraz krótki opis, uwzględniający miejsce wykonania zdjęcia.
3. Kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu, można pobrać w siedzibie
Fabryki Sztuk oraz ze strony internetowej Organizatora. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć
pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w Konkursie (podpis na karcie
zgłoszenia).
4. Ocena prac należy do wyłącznej kompetencji Jury Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie
podlegają weryfikacji ani procedurze odwoławczej. Z udziału w Konkursie – na mocy
Regulaminu – zostaną wyłączone prace tematycznie niezwiązane z przedmiotem Konkursu,
o słabej jakości technicznej czy też zawierające treści nieprzyzwoite, wulgarne bądź naruszające
mienie osób trzecich.
5. Prace do konkursu można zgłaszać w jeden z dwóch wybranych sposobów:
elektronicznie – fotografie oraz uzupełnioną kartę zgłoszenia po zeskanowaniu należy przesłać
na adres: promocja@fabrykasztuk.tczew.pl w temacie wiadomości: konkurs.
tradycyjnie – fotografie na płycie CD oraz kartę zgłoszenia w zamkniętej kopercie należy
dostarczyć osobiście do Fabryki Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew.
6. Uczestnik Konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że zapoznał się
z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. Prace bez podpisanej karty
zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie.
7. Uczestnik Konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, w szczególności oświadcza,
że:
a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie prac,
b) posiada zgodę osób ujętych na fotografiach do publikacji ich wizerunku,
c) zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane i nie były bądź nie są zgłaszane do innych
konkursów,
d) wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie i potwierdza
określone w nim prawa Organizatora,
e) przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do treści przesłanych przez siebie prac,
upoważniając go do ich:
• rozpowszechniania w całości jak i w części poprzez publiczne wystawianie,
umieszczenie na stronie internetowej Organizatora, publiczne wyświetlanie,
umieszczanie w publikacjach wydawanych przez Organizatora, a także ich publiczne
udostępnianie w każdej innej dostępnej formie,
• utrwalania i zwielokrotniania w całości, jak i w części dowolną techniką, w tym
w szczególności w formie zapisu magnetycznego lub cyfrowego, a także w technice
drukarskiej,
f) wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) - dane osobowe uczestników będą
przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją Konkursu.
Powyższe uprawnienia zostają przyznane Organizatorowi nieodpłatnie na czas nieoznaczony,
a dodatkowo jest on upoważniony do ich dalszego przenoszenia na osoby trzecie.
8.
Termin składania prac mija 19.02.2018 r. – decyduje data wpływu do Organizatora.
9.
Zdjęcia, które nie spełnią powyższych wymogów, nie wezmą udziału w Konkursie.
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NAGRODY
1. Rozstrzygnięcie
Konkursu
nastąpi
26.02.2018
r.
Ogłoszenie
wyników
i wręczenie nagród odbędzie się w terminie finisażu wystawy w siedzibie Organizatora
(w 1. połowie marca 2018 r. – dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej
Organizatora).
2. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne
i nie podlegają weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców,
jak i przyznawania miejsc ex aequo.
3. Wszyscy nagrodzeni zostaną powiadomieni o werdykcie Jury.
4. Otrzymujący nagrody są zobowiązani do zapłaty należności publicznoprawnych wymaganych
obowiązującymi przepisami prawa.
Przewidziane nagrody:
Kategoria: Kociewie (ogólnie)
I miejsce – dysk przenośny
II miejsce – bon upominkowy o wartości 150 zł
III miejsce – bon upominkowy o wartości 100 zł
wyróżnienie – bon upominkowy o wartości 50 zł
Kategoria: selfie
I miejsce – bon upominkowy o wartości 200 zł
wyróżnienie – zestaw promocyjny Fabryki Sztuk
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Fabryki Sztuk
www.fabrykasztuk.tczew.pl – imiona i nazwiska zwycięzców wraz z nagrodzoną pracą.
6. Wybrane prace mogą zostać wydrukowane na odzieży – koszulkach (na koszt Organizatora),
które stają się własnością Organizatora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora
2. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 607 471 550 lub 58 530 44 86,
e-mail: promocja@fabrykasztuk.tczew.pl.
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