Regulamin VII edycji
konkursu Oblicza Ludzi

OBLICZA LUDZI
OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFII

1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992, o
grach losowych i zakładach wzajemnych.
2. Konkurs ma charakter otwarty, nadesłane prace mogą być wykonywane
dowolnymi technikami i sprzętem fotograficznym oraz przetwarzane.
3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 prace. Prace nadesłane jako
zestaw 3 zdjęć, wyczerpują limit ilościowy.
4. Technika wykonania: nieoprawione odbitki lub wydruki. Format minimalny
20x30cm, maksymalny 40x50cm. Prace na odwrocie muszą być oznaczone
godłem. W przypadku nadesłania zestawu zdjęć, należy dołączyć schemat
ich prezentacji.
5. Wraz z pracami należy przysłać zaklejoną kopertę oznaczoną godłem autora,
zawierającą wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, dostępny na
stronie internetowej konkursu.
6. Prace należy nadsyłać do 23 października 2010 na adres:
Klub O.C.K. "Smok",
ul.Warszawska 11/13,
05-400 Otwock.
Można też dostarczyć prace osobiście, po uzgodnieniu terminu telefonicznie
pod numerem 22 779 26 61.
7. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w
materiałach reklamowych i publikacjach związanych z konkursem.
8. Nagrodzone, wyróżnione i wybrane prace zostaną zaprezentowane na
wystawie pokonkursowej w siedzibie organizatora, w dniach od 28 listopada
2010 do 14 stycznia 2011.
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9. Wręczenie nagród i wernisaż wystawy odbędą się 28 listopada 2010 o
godzinie 15:00 w siedzibie organizatora.
10.W konkursie przewidziane są następujące nagrody:
I miejsce - 3000zł.
II miejsce - 2000zł.
III miejsce - 1000zł.
Przewidziane są także inne nagrody i wyróżnienia.
11.Nagrody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody, którego płatnikiem jest
organizator konkursu. Warunkiem odebrania nagrody jest wpłata powyższego
podatku przez laureata na rzecz organizatora, przed jej odebraniem.
Laureat jest zobowiązany do osobistego odebrania nagrody w dniu 28
listopada 2010. W przypadku, gdy laureat nie może odebrać nagrody
osobiście, może być reprezentowany przez upoważnioną przez niego osobę,
po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z organizatorem.
12.Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestnika na wykorzystanie
jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 o
ochronie danych osobowych.
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