Konkurs fotograficzny
„Lubię to! Miejsca, osoby wydarzenia, które chcę zapamiętać”
I. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Chrzypsku
Wielkim, ul. Główna 22 64-412 Chrzypsko Wielkie, tel. 612951408 oraz Gminna Komisja
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzypsku Wielkim.
II. Dla biorących udział w konkursie dzieci i młodzieży wymagana jest zgoda i podpis rodziców
albo opiekunów prawnych, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.
III. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Chrzypsko
Wielkie (11 – 15 lat) Konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach:
kategoria A – klasy 4,5 i 6 Szkoły Podstawowej
kategoria B – klasy 7 Szkoły Podstawowej i 2 i 3 Gimnazjum
IV. Zadanie konkursowe polega na uwiecznieniu techniką fotograficzną miejsc, osób wydarzeń,
związanych z wolnym czasem uczestnika.
V. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę w swojej kategorii wiekowej.
2. Do konkursu uczestnik zgłasza zdjęcie w formie cyfrowej.
3. Zdjęcie należy wykonać telefonem komórkowym i przesłać na adres e-mail: gok@chrzypsko.pl
lub przynieść do Biblioteki, do 25.10.2017r.
Fotografie prosimy opisać według szablonu:
* imię i nazwisko autora, klasa
* adres zamieszkania
* telefon kontaktowy.
4. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
5. W konkursie mogą wziąć udział zdjęcia, które nie brały udziału w innych konkursach i nie były
nigdzie wcześniej publikowane.
6. Fotografie konkursowe będą prezentowane na stronie Facebook GOK Chrzypsko Wielkie
7. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie
zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na
rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim.
VI. Praca Komisji Konkursowej:
Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej w Chrzypsku Wielkim oceni prace fotograficzne w dwóch kategoriach wiekowych.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku
uczestników konkursu oraz przetwarzaniem ich danych osobowych (nazwiska laureatów konkursu
oraz ich wizerunek).
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację zdjęć.
Sprawy nieregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa, której decyzje
są ostateczne.
Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

