REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Podwórko”

§1
Organizatorzy konkursu
1.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

§2
Cele konkursu
1.

Celem konkursu jest inspiracja do twórczych i aktywnych form spędzania wakacji.

2.

Pobudzanie wyobraźni wizualnej i edukacja kulturowa.

3.

Ponadto celem konkursu jest popularyzacja twórczości Andrzeja Mazieca

§3
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do amatorów.
2. Uczestnikami konkursu są uczniowie uczęszczający do wszystkich szkół podstawowych oraz szkół
gimnazjalnych na terenie Województwa Kujawsko Pomorskiego.
3. Prace będą ocenione w dwóch kategoriach wiekowych tj.:
I- dzieci z klas I-VI
II- młodzież gimnazjalna klas I-III

§4
Zasady ogólne konkursu
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
2. Wyklucza się tworzenia prac zespołowo.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących podwórka na terenie Bydgoszczy.
4. Uczestnik konkursu przesyła fotografie w formie elektronicznej: e-mail. Fotografie w e-mailu należy opisać
według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa,
dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs minimalnie 3, a maksymalnie 5 fotografii.
6. Dopuszcza się tworzenie zestawu prac, przy czym zestaw składać się może z minimalnie 3, a maksymalnie 6
fotografii o zaznaczonej kolejności oglądania.

7. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie lub mailowo (załącznik nr 1 do regulaminu) na
opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronie internetowej organizatora oraz
portalach społecznościowych Muzeum i w mediach lokalnych.

§5
Zasady szczegółowe konkursu
1. Technika wykonanie fotografii jest dowolna, wyklucza się jednak prace poddane manipulacjom cyfrowym, za
wyjątkiem prostej korekcji podstawowych parametrów.
2. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli.
Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 300 dpi.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za publikację wizerunku osób trzecich obecnych na fotografii.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów
tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

§6
Termin i miejsce składania prac
1. Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 15.09.2022r.
2. Prace przesyłane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy: muzeumfoto@byd.pl w tytule
maila wpisując Konkurs Podwórko
3. W przypadku braku tematu w tytule, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nie otwarcie wiadomości.
4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.

§7
Ocena i rozstrzygnięcie konkursu
1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora, w terminie do 15.10.2022 r.
2. Decyzje jury są ostateczne.
3. O werdykcie uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.
4. Przewidziane są nagrody w postaci Voucherów na warsztaty w Muzeum.
5. Prace wyróżnione i nagrodzone zostaną zaprezentowane na stronie organizatora.

§8
Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie
zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).
3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów z
nadesłanych zdjęć.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: muzeumfoto@byd.pl

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie

Niniejszym oświadczam, że


zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie
jego warunki;



moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii;



nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;



uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich
wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz
w innych celach promocyjno – reklamowych



wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej
córki/syna…………………………………………………………….. na potrzeby konkursu zgodnie z
Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).

……………………………….
Miejscowość, data

………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

