REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„ŚLĄSK – POCHWALMY SIĘ EUROPIE”
„Fakt, że potrafisz dostrzec to, co piękne, świadczy najlepiej o tym, że piękno tkwi także w tobie.”
1. Organizatorzy
Organizatorem konkursu fotograficznego jest Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego
Bogdana Marcinkiewicza, ul. Rynek 1, 44 - 200 Rybnik i Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach, ul. 1
Maja 91B, 44-206 Rybnik
2. Cel konkursu
Celem konkursu jest ukazanie bogactwa i różnorodności województwa śląskiego podczas polskiej
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Tematyka zdjęć powinna obejmować elementy składające się
na piękno regionu śląskiego: od architektury, pięknych, ciekawych i często niedostrzeganych miejsc,
poprzez zachowania ludzi, obyczaje, obchodzone uroczystości oraz związane ze Śląskiem wydarzenia
kulturalne, aż po bogactwo przyrody.
3. Zadanie konkursowe
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie fotografii w dowolnej technice zgodnej z tematyką
konkursu.
4. Kryteria udziału
Konkurs przeznaczony jest dla fotografów - „amatorów”, zamieszkujących teren województwa
śląskiego, którzy ukończyli 14 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć oświadczenie opiekuna
o zgodzie na udział dziecka w konkursie. Udział w konkursie i podanie związanych z uczestnictwem
danych jest całkowicie dobrowolne. Organizatorzy gwarantują wykorzystanie pozyskanych danych
osobowych jedynie w celach związanych z prowadzonym konkursem, bez możliwości przekazywania
lub wglądu osób trzecich.
5. Forma prac
Każdy uczestnik może przesłać do 5 fotografii – zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna
praca pod warunkiem, że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w
karcie zgłoszenia. Prawidłowo wykonana praca powinna zostać przesłana organizatorowi w postaci
odbitek o wymiarach minimum 20 x 30 cm do formatu maximum 50 x 70 cm., zalecany format
odbitek to 30 x 40/45 cm. Do zdjęcia należy dołączyć nagraną na płycie CDR jego wersję elektroniczną
w formacie JPG, w rozdzielczości 300 dpi. Organizatorzy traktować będą nadesłane fotografie z
największą starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie (lub
zagubienie) podczas przesyłki.
6. Terminy
Fotografie będą przyjmowane do dnia 31 października 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Prace należy nadsyłać w płaskich, sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem
podczas przesyłki, z dopiskiem Konkurs fotograficzny na adres: Biuro Poselskie Poseł do PE Bogdan
Marcinkiewicz, ul. Rynek 1, 44 –200 Rybnik. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną
umieszczone na stronach organizatorów: www.bogdanmarcinkiewicz.pl i www.dkchwalowice.pl do
dnia 30 listopada 2011 roku. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu oraz
otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w dniu 9 grudnia 2011 r. o godz. 18.00 w Domu
Kultury w Rybniku-Chwałowicach podczas Wieczoru Sztuk. Zwrot prac niezakwalifikowanych do
wystawy nastąpi w dniu 9 grudnia 2011 r. poprzez osobisty ich odbiór przez autorów w Domu Kultury
w Rybniku-Chwałowicach. Nie odebrane prace uczestników konkursu w terminie do 31.12.2011 r.

przechodzą na własność Organizatorów. Prace eksponowane na wystawie pokonkursowej (za
wyjątkiem prac nagrodzonych i wyróżnionych) zostaną zwrócone autorom do 30.06.2012 r.
7. Dane dotyczące uczestnika
Do fotografii należy dołączyć kartę zgłoszenia, która zawiera: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres
korespondencyjny, telefon kontaktowy, e-mail, tytuł pracy, część opisową oraz własnoręcznie
podpisane oświadczenie. Brak powyższych informacji uniemożliwia kontakt z autorem i jest
jednoznaczne z wykluczeniem z konkursu.
8. Kryteria oceny nadesłanych prac
Powołane przez organizatorów konkursu Jury oceniając fotografie będzie brało pod uwagę:
interesujące spojrzenie autora na tematykę konkursu, pomysłowość i oryginalność zdjęcia oraz walory
techniczne i artystyczne pracy. Jury przysługuje prawo kwalifikowania do konkursu, do nagród oraz na
wystawę, w tym fotografii pojedynczych z zestawu autorskiego. Decyzje Jury są ostateczne i
nieodwołalne.
9. Nagrody
Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli połączony
z wizytą w najciekawszych zakątkach Belgii. Wyjazd zostanie zorganizowany przez Biuro Poselskie
Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza. Jury przyzna również atrakcyjne
nagrody rzeczowe za zajęcie II i III miejsca w konkursie oraz wyróżnienia.
10. Prawa autorskie
Autor nadesłanej na konkurs pracy oświadcza, że jest jej autorem i że praca nie jest obciążona
prawami przysługującymi osobom trzecim. Nagrodzone i wyróżnione prace stają się własnością
Organizatorów konkursu. Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza udzielenie Organizatorom przez
uczestnika konkursu nieodpłatnej licencji na bezterminową prezentację fotografii na stronach
internetowych www.bogdanmarcinkiewicz.pl i www.dkchwalowice.pl , a także na nieodpłatną
publikację w materiałach promocyjnych i marketingowych, wydawnictwach i stronach internetowych
mediów. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną
wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karno - prawną oraz
finansową za popełniony czyn zabroniony i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony
pokrzywdzonej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentowania wystawy pokonkursowej w
galeriach krajowych i zagranicznych.
11. Ochrona danych osobowych
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i
wykorzystywanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r.
Nr 133 poz. 883)

