REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Nasz region – nasza historia – nasze dziedzictwo”
realizowanego w ramach:
Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

współfinansowany z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej

Organizator:
Fundacja Społeczna ‘PROGRES’
ul. Spokojna 6, 33-100 Tarnów
tel. 504 014 563
jakub@fundacjaprogres.pl
www.fundacjaprogres.pl
Partner Konkursu fotograficznego:
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice
tel. 14 651 00 32
ckultury@ciezkowice.pl
www.ciezkowice.pl
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, Partnera oraz na stronie internetowej
www.fundacjaprogres.pl , www.ciezkowice.pl i www.pogorze24.pl
Cel Konkursu:
Celem Konkursu jest:
- Popularyzacja miejsc pamięci związanych z przebiegiem frontu I WŚ i operacji TarnowskoGorlickiej;
- Budzenie zainteresowań dziedzictwem historycznym własnego regionu;
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- Rozwijanie wrażliwości artystycznej;
- Upowszechnianie wiedzy na temat I Wojny Światowej.
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Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Ciężkowice. W Konkursie mogą wziąć udział
zainteresowane osoby, bez ograniczeń wiekowych. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie
za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
Zasady konkursu
Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne cmentarzy z okresu I wojny światowej,
znajdujące się na terenie Gminy Ciężkowice (widok ogólny cmentarza, fragment architektury,
etc.)
2. Konkurs rozpoczyna się 1 listopada 2015 roku.
3. Zdjęcia konkursowe, w formie elektronicznej, należy wysłać na adres e-mail:
ckultury@ciezkowice.pl do dnia 15 listopada 2015r. (włącznie) ( w temacie: Konkurs
fotograficzny: Nasz region – nasza historia – nasze dziedzictwo). Przesłanie zdjęcia jest
jednocześnie uważane za zgodę na publikacje zdjęć w Internecie.
4. Prace w formacie JPG o wymiarach minimum 600x800 pikseli i max w plikach
nieprzekraczających 1,5 MB, należy nadsyłać w formie załączników do listu elektronicznego.
5. Nadesłane prace powinny zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość,
telefon kontaktowy, adres e-mail, nr klasy oraz nazwę szkoły, (jeżeli uczestnik jest uczniem) oraz
miejsce, gdzie zostało zrobione zdjęcie (tj. miejscowość i nr cmentarza) – zgodnie z kartą
zgłoszeniową, którą jest załącznik do niniejszego regulaminu. Kartę uczestnictwa należy nadsyłać
w formie załączników do listu elektronicznego.
6. Prace fotograficzne powinny być wykonane samodzielnie i być oryginałami.
7. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
8. Zdjęcie konkursowe ma mieć formę klasycznego kadru fotograficznego (pojedynczy kadr,
wyklucza się łączenie kilku zdjęć w jedno, nakładanie ich na siebie, kolaże; odradza się mocne
przekształcanie zdjęć techniką obróbki cyfrowej).
9. Udział w konkursie jest bezpłatny.
10. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno zdjęcie. W przypadku nadesłania większej
liczby zdjęć przez jednego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru jednego
zdjęć metodą losową, bez uwzględnienia w Konkursie pozostałych prac tego Uczestnika.
11. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając
fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na
nieodpłatną publikację tego wizerunku.
12. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.
1.
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13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn
od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
14. W Konkursie wezmą udział prace fotograficzne, które spełnią wymogi techniczne opisane
w Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przesłane do Organizatora,
tj. najpóźniej do 15 listopada 2015 roku (włącznie) znajdą się w posiadaniu Organizatora.

Przebieg konkursu
Konkurs fotograficzny składa się z dwóch etapów.
Etap I (do 15-11-2015 r.)
- prace należy przesyłać drogą e-mailową do 15-11-2015 r. (włącznie)
- spośród przesłanych prac, jury wybierze 10 fotografii, które zostaną zakwalifikowane do następnego
etapu.
- Skład jury powołanego przez Organizatora: Piotr Rutka – przewodniczący jury
Jakub Wrona
Michał Wojna
Wojciech Sanek
Marek Zwolenik
- Jury będzie obradować w okresie od 16-11-2015 r. do 18-11-2015r.
- Werdykt jury jest ostateczny.
Etap II (do 27-11-2015 r.):
- wybrane przez jury zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie www.pogorze24.pl;
- ostatecznego wyboru dokonają internauci, którzy poprzez portal będą mogli oddawać głosy na
wybrane prace;
- głosy oddawać można do 27 listopada 2015 r.(włącznie);
- konkurs wygrywa zdjęcie, na które zagłosuje najwięcej internautów;
- jeżeli w głosowaniu zdjęcia otrzymają taką sama ilość głosów - o wyborze zwycięskiej pracy decyduje
jury konkursowe;
- przez cały Konkurs na bieżąco będą prezentowane rankingi najlepiej ocenianych zdjęć.
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową lub/i telefonicznie.
Ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 1 grudnia 2015 roku, poprzez umieszczenie ich na stronie
internetowej: www.pogorze24.pl oraz www.ciezkowice.pl
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Nagrody
Miejsce oraz termin wręczenia nagród zostanie przedstawiony w dniu ogłoszenia wyników.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę specjalną – tablet. Pozostali uczestnicy zakwalifikowani
do drugiego etapu otrzymają upominki i dyplomy pamiątkowe.
Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronach internetowych:
www.pogorze24.pl w galerii pokonkursowej.

www.ciezkowice.pl oraz

Postanowienia dodatkowe
Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób
trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn
i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć (także tych
nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.
Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego
zdjęcia oraz ewentualnej zgody na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciu. Uczestnik zrzeka
się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym
w szczególności wynagrodzenia za publikację zdjęć przez organizatora. Organizator nie będzie
udostępniał zdjęć zgłoszonych do konkursu osobom trzecim (ani odpłatnie, ani nieodpłatnie) za
wyjątkiem publikacji zdjęć na stronie www.pogorze24.pl oraz www.ciezkowice.pl Organizator nie
bierze odpowiedzialności za nielegalnie wykorzystanie zdjęć opublikowanych na w/w stronach (w tym
kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim, sprzedaż zdjęć) przez osoby nieupoważnione.
Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa
na Organizatorze konkursu.
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Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Dane osobowe
uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu
przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy
prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
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