KONKURS FOTOGRAFICZNY
"ŻEGLARSKIE KLIMATY NAD ZALEWEM PORAJSKIM"
REGULAMIN
I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Centrum Informacji Turystycznej w Poraju, ul. 3 Maja 1, 42-360 Poraj
II. CEL KONKURSU:
- Budzenie zainteresowań atrakcjami turystycznymi własnego regionu,
- Ciekawe ujęcie tematyki żeglarskiej nad Zalewem Porajskim,
- Rozwijanie wrażliwości artystycznej,
- Przedstawienie żeglarstwa jako dyscypliny sportu jak i szkoły życia,
- Propagowanie sztuki fotografowania.
III. UCZESTNICY:
W konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje, zarówno amator, jak
i zawodowiec (dalej zwany "Uczestnikiem"). Każdy Uczestnik jest zobowiązany do
wypełnienia Karty Zgłoszeniowej (Załącznik nr. 1 do Regulaminu Konkursu). Osoby
niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów
na udział w konkursie (Załącznik nr. 2 do Regulaminu Konkursu).
IV. ZASADY OGÓLNE:
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka jest ściśle związana
z podanym tytułem: "ŻEGLARSKIE KLIMATY NAD ZALEWEM
PORAJSKIM".

2. Konkurs trwa od 30 kwietnia 2018 r. do dnia 17 września 2018 r. Fotografie
można przesyłać zarówno pocztą (decyduje data stempla pocztowego), jak
i osobiście na adres Centrum Informacji Turystycznej w Poraju, ul. 3 Maja 1,
42-360 Poraj. Fotografie nadesłane po terminie nie będa brały udziału
w konkursie.
3. Fotografie należy wywołać w formacie 30x20 na fotograficznym papierze
matowym. Każde zgłoszone zdjęcie musi zawierać metryczkę zamieszczoną z
tyłu zdjęcia (imię i nazwisko autora, miejsce oraz datę zrobienia zdjęcia).
4. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich
uczestnictwem w konkursie. Zgłoszone fotografie przechodzą na własność
Organizatora.
5. Każdy Uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii. W przypadku
nadesłania większej liczby zdjęć przez jednego Uczestnika, Organizator
zastrzega sobie prawo do wyboru trzech zdjęć, bez uwzględnienia w konkursie
pozostałych prac tego Uczestnika.
6. Poprzez przesłanie fotografii na konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał
się z regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia. Organizator zastrzega
sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach i wszelkich
działaniach promocyjnych bez obowiązku wynagrodzenia dla autora zdjęć.
7. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej
kompozycji zdjęcia.
8. Poprzez nadesłanie zdjęć na konkurs Uczestnik oświadcza, że jest autorem
fotografii. Fotografie 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.
9. Zgłaszając swój udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego dane
osobowe były umieszczone na listach rankingowych ww. konkursu. Uczestnicy
konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich
poprawiania.

10.W dniach 20 września 2018 do 04 października 2018 będzie także możliwość
obejrzenia nadesłanych fotografii w Centrum Informacji Turystycznej
w Poraju. Wszyscy odwiedzający będą mogli zagłosować na jedno zdjęcie.
Zdjęcie z największą ilością głosów zostanie dodatkowo nagrodzone.
11.Oceny nadesłanych fotografii dokona i werdykt sformułuje Jury powołane
przez Organizatora.
12.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 07.10.2018 r. podczas zakończenia
sezonu żeglarskiego na Marinie Poraj.
13. Fotografie Uczestników zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie

w Centrum Informacji Turystycznej w Poraju. Zdjęcia opublikowane będą
również na stronach internetowych www.ugporaj.pl, www.aktywnyporaj.pl,
www.marinaporaj.org.pl, oraz na fanpage Informacja Turystyczna CIT Poraj,
Aktywny Poraj, Marina Poraj.
14.Dla zwycięzców konkursu fotograficznego przewidziane są nagrody rzeczowe.
15.Organizator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu.

Załącznik nr. 1 Regulaminu Konkursu Fotograficznego
"ŻEGLARSKIE KLIMATY NAD ZALEWEM PORAJSKIM"

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Konkurs fotograficzny
"ŻEGLARSKIE KLIMATY NAD ZALEWEM PORAJSKIM"

IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE I DATA URODZENIA
ADRES
E-MAIL
TELEFON
TYTUŁY FOTOGRAFII WRAZ
Z PODANIEM DATY
WYKONANIA
POSZCZEGÓLNYCH ZDJĘĆ

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn.zm.) przez
Organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu
zgodnie z regulaminem Konkursu.
Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia nadesłanego na Konkurs oraz, że nie narusza ono
jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie
Konkursu Fotograficznego "Żeglarskie klimaty nad Zalewem Porajskim".

.........................................................
Data i podpis autora

Załacznik nr. 2 Regulaminu Konkursu Fotograficznego
"ŻEGLARSKIE KLIMATY NAD ZALEWEM PORAJSKIM"

Oświadczenie Rodzica/ Opiekuna osoby niepełnoletniej

Wyrażam zgodę na udział dziecka

......................................................................................................................................
Imię i Nazwisko Dziecka

którego jestem rodzicem/ opiekunem prawnym, na udział w konkursie
fotograficznym
"ŻEGLARSKIE KLIMATY NAD ZALEWEM PORAJSKIM" organizowanym przez
Centrum Informacji Turystycznej w Poraju.

.............................................................................................
Data, podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

