Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej
"Najciekawsze zakątki Gminy Krokowa".

zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym

Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego regionu oraz odkrywania niezwykłych
zakątków naszej gminy; rozbudzanie zainteresowania przyrodą, kulturą i architekturą; rozwijanie
umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja
twórczości w dziedzinie fotografii.
Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca Gminy Krokowa. Mogą
to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w
ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.
Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii do 31.12.2019 r.
Technika wykonania prac dowolna. Dopuszczalna jest podstawowa obróbka fotograficzna, konwersja zdjęć
do sepii lub czarno-białych, nakładanie filtrów.
Format zdjęć - nie mniejszy niż rozmiar 2500 x 3500 pikseli
Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej, szczegóły w regulaminie konkursu.

1. Organizator
Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Najciekawsze zakątki Gminy Krokowa” jest Krokowskie
Centrum Kultury w Krokowej.
2. Uczestnicy
Dzieci powyżej 15 lat oraz osoby pełnoletnie
3. Cele konkursu
Promowanie piękna oraz odkrywanie niezwykłych zakątków Gminy Krokowa.
Rozbudzanie zainteresowania przyrodą, kulturą i architekturą naszej gminy.
Rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności.
Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.
4. Zasady ogólne
a) Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.
b) Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
c) Do nadesłanych prac należy dołączyć informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, telefon
kontaktowy, mail).
d) Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu prac autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
e) Udział w konkursie jest bezpłatny.
f) Przesłane prace zostaną wykorzystane do promocji Gminy Krokowa i Krokowskiego Centrum
Kultury w Krokowej.
g) Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną m. in. Opublikowane na stronach internetowych
Organizatora oraz na profilu Facebook, a także zaplanowana jest wystawa w okresie letnim.
5. Zasady szczegółowe
a) Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
b) Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca Gminy Krokowa.
Mogą to być nieznane lub mniej znane, które powinny być promowane z uwagi na swoje walory lub
wartość. Dopuszcza się fotografie miejsc popularnych, ale wykonane w niestandardowych ujęciach,
prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.
c) Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii.
d) Osoby pojawiające się na fotografiach muszą wyrazić zgodę na publikację ich wizerunku.
e) Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej
ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarnobiałych
lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; oraz korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie,
kontrast, nasycenie, rozjaśnianie). Nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy
zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej lub powstałe w wyniku połączenia różnych
fotografii (kolaże i fotomontaże).
f) Format fotografii nie może mieć mniejszy rozmiar niż 2500 x 3500 pikseli
6. Terminy
Konkurs trwa do: 31.12.2019 r.
Prace wykonane zgodnie z wymaganiami Organizatora należy przekazać osobiście lub drogą mailową:
konkurs@kck.krokowa.pl z tytułem "Najciekawsze zakątki Gminy Krokowa".
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 10.01.2019

7. Ogłoszenie wyników i nagrody
Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury
dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość
i oryginalność nadesłanych fotografii. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze prace, które zajmą
pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Jury może również wybrać prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury
zdecyduje podczas obrad.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Laureaci zostaną
powiadomienia o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną lub przez e-mail. Zwycięzcy
otrzymają atrakcyjne nagrody.
Dodatkowych informacji udziela Maria Kisielewicz, e-mail: media@kck.krokowa.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs Fotograficzny
„NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI GMINY KROKOWA”

Imię:

……………………………………………………………………………………………………………….

Nazwisko:

……………………………………………………………………………………………………………….

Data urodzenia:

……………………………………………………………………………………………………………….

Adres:

……………………………………………………………………………………………………………….

Telefon i e-mail:

……………………………………………………………………………………………………………….

Lp.

Tytuł pracy

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa
autorskie. Poprzez przekazanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie prawa
majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji o których 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 późn.
zmianami).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu
Fotograficznego „NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI GMINY KROKOWA” w celach wynikających z regulaminu tego
Konkursu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1)

………………………………………………………………..
Podpis uczestnika/uczestniczki

