REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
,,WIELKANOC W PĘPOWIE”

I. Organizator
Organizatorem konkursu fotograficznego pn. ,,Wielkanoc w Pępowie” jest Gminny Ośrodek Kultury
w Pępowie, ul. Stanisławy Nadstawek 1a, 63-830 Pępowo, zwany dalej Organizatorem.

II. Cele konkursu
1.
2.
3.
4.

Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
Rozwijanie twórczej wyobraźni mieszkańców gminy Pępowo.
Nabywanie i doskonalenie umiejętności fotograficznych.
Wydobywanie walorów rodzinnego świętowania i wiosennej pogody oraz umiejętność dzielenia się
radością i pięknem z innymi.

III. Uczestnicy konkursu
Konkurs ,,Wielkanoc w Pępowie” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią
mieszkańców i sympatyków gminy Pępowo.

IV. Zasady uczestnictwa
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem: WIELKANOC
W PĘPOWIE. Są to prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
2. Zdjęcie nie może być poddane nadmiernej obróbce. Na prośbę organizatorów uczestnik może zostać
poproszony o przesłanie oryginalnego, nieobrobionego zdjęcia.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. O ile 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.
5. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.
6. Regulamin dostępny jest w budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz na profilu Facebooku i stronie
gok.pepowo.pl

V. Czas trwania konkursu
1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 15 kwietnia 2019 roku.
2. Zgłoszenia i zdjęcia należy przesyłać do dnia 19 maja 2019 roku na adres: gok@pepowo.pl,
z dopiskiem: „KONKURS FOTOGRAFICZNY” lub przez portal społecznościowy facebook.pl. Zdjęcia
można także dostarczać osobiście na nośnikach elektronicznych.
3. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po
upływie terminu, nie będą podlegały ocenie jury.
4. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Dni Pępowa – 15 czerwca 2018r.
(sobota).

VI. Ocena oraz nagrody
1. Najlepsze zdjęcia zostaną wybrane i ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury. Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace.
2. Ocenie podlegać będzie pomysłowość zrobionego zdjęcia, emblematy i charakterystyczne motywy
nawiązujące do gminy Pępowo oraz świąteczne akcenty symboliczne. Mile będą widziane zdjęcia
szczęśliwych rodzin z gminy Pępowo świętujących przy wielkanocnym śniadaniu lub podczas święcenia
pokarmów.
3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie GOK-u oraz na profilu Facebook. Poza
tym przewidziana jest wystawa w holu Gminnego Ośrodka Kultury.
4. Główną nagrodą w konkursie jest rodzinna sesja fotograficzna o wartości 200 zł, która zostanie wykonana
w dowolnie ustalonym terminie do września 2019r. przez Studio Fotograficzne Alicji Pląskowskiej.

VII. Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gok.pepowo.pl oraz na profilu Facebook.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa
polskiego. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach
wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późniejszymi zmianami). 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. Organizator
informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej
szkoły. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania
przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby
trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez
organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Odbitki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność
Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej
reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do
wykorzystania swojej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez
podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.
Informacje o konkursie można uzyskać u organizatorów:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Stanisławy Nadstawek 1 A
63-830 Pępowo
Telefon: 65 5736444

