REGULAMIN
Konkursu fotograficznego
„Wieś Rzeplin – 820 lat później”
1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeplina
„Nasz Rzeplin” . Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych
od Gminy Skała.
2. Cel konkursu:
* odkrywanie i promowanie ciekawych miejsc w Rzeplinie ,
* rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności,
* podnoszenie wrażliwości na piękno naszej miejscowości,
* budowanie więzi z własnym regionem i miejscowością.
3. Zasady udziału i kryteria oceniania:
-

temat konkursu brzmi: „Wieś Rzeplin – 820 lat później” i obejmuje prace z zakresu
fotografii prezentujące wyjątkowe miejsca na terenie naszej wsi, pejzaż, kulturę
w kontekście polskiej wsi.
konkurs przeznaczony jest dla amatorów,
każdy uczestnik może dostarczyć do 3 fotografii,
fotografie powinny posiadać jednego autora,
zabrania się stosowania fotomontaży,
zdjęcia w wersji elektronicznej i wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do
organizatora na adres email: naszrzeplin@gmail.com w terminie do 04 sierpnia
2018r.:
zdjęcia, w liczbie 1-3, powinny mieć format JPG. (min. 200 dpi, podstawa dłuższego
boku min. 2000 px),

karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.rzeplin.pl,
prace oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Rzeplina „Nasz Rzeplin”,
kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne i estetyczne,
Komisja Konkursowa wybierze z dostarczonych 3 fotografie, które zostaną
nagrodzone.
zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną terytorialnie licencję na
publiczne udostępnianie fotografii przez organizatorów na potrzeby promocji

i realizacji Konkursu oraz innych promocyjnych działań Stowarzyszenia Przyjaciół
Rzeplina „Nasz Rzeplin” w tym:
• nieodpłatne, wielokrotne publikowanie zgłoszonych fotografii wraz
z umieszczeniem przy nich danych osobowych uczestnika,
• publikowanie zdjęć w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem
i innymi działaniami promocyjnymi Stowarzyszenia,
• publikację dostarczonych zdjęć na stronach internetowych prowadzonych przez
organizatorów,
• przekazanie dostarczonych prac do Komisji Konkursowej w celu ich oceny.
-

złożenie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,
administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z
Konkursem jest Organizator (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.).

4. Wyniki konkursu:
Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w Rzeplinie,
podczas obchodów „820-lecia Rzeplina”.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
Prace nie spełniające zasad regulaminu nie będą brane pod uwagę.

