Regulamin konkursu
„Przyroda Polski”
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Organizatorem konkursu jest Fotobalans – klub fotograficzny przy MOK w Radlinie oraz Miejski Ośrodek
Kultury w Radlinie przy ulicy Mariackiej 9.
Konkurs ma charakter otwarty.
Zapraszamy do udziału fotografów profesjonalnych oraz amatorów.
CEL KONKURSU

Propagowanie fotografii przyrodniczej jako środka ukazującego unikalne piękno polskiej przyrody wg
frazy Stanisława Jachowicza "Cudze chwalicie, swego nie znacie" oraz przybliżenie go szerszej
publiczności w formie publikacji wybranych prac w trakcie Balans Foto Festiwal.
TERMINARZ i PRZEBIEG KONKURSU

1. Przyjmowanie zgłoszeo do konkursu od 15.06.2019 do 08.09.2019 godz. 2359.
2. Prace będą oceniane dwuetapowo, w I ETAPIE Jury wybierze 20 prac, spośród których w II ETAPIE
Jury wybierze zwycięzców konkursu.
3. Ogłoszenie wyników - odbędzie się podczas Balans Foto Festiwal dnia 12.10.2019 oraz na stronie
MOK Radlin do dnia 15.10.2019.
ZASADY KONKURSU

1. Organizator konkursu ma prawo odrzucid prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu,
wadliwe technicznie , naruszające dobra osobiste osób trzecich oraz takie , które będą wykonane
niezgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego ZPFP (dostępny na stronie www.zpfp.pl).
2. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac ( fotografii w
formie elektronicznej). Koszt wydruku prac zakwalifikowanych do II etapu ponosi Organizator
konkursu.
3. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania oraz przekazania Organizatorowi zgody osoby jeżeli tak jest,
której wizerunek zawiera Fotografia, na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Fotografii.
4. Uczestnik ponosi prawną odpowiedzialnośd za publikację zgłoszonych prac.
WARUNKI UCZESTNICTWA w KONKURSIE

1. W konkursie mogą uczestniczyd wszyscy fotografujący w tym osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą
opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego przesłaną drogą elektroniczną na adres:
konkurs.bff@gmail.com, wzór zgody – patrz załącznik 1 do Regulaminu.
2. Prace konkursowe opatrzone tytułem lub nazwą krótkim opisem wraz z potwierdzeniem przelewu
opłaty, imieniem i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym uczestnika należy nadsyład drogą
elektroniczną na adres konkurs.bff@gmail.com.
3. Każdy Uczestnik konkursu uiszcza opłatę wpisową (przelew) w wysokości 10zł od każdego zgłoszenia
(1 zgłoszenie zawiera maksymalnie 3 zdjęcia, ilośd zgłoszeo nieograniczona) na konto: Miejskiego
Ośrodka Kultury w Radlinie, Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju nr konta: 27 8470 0001 2001 0042
2697 0001. W tytule przelewu należy wpisad „Konkurs BFF” oraz nazwisko i imię oraz nr zgłoszenia
w przypadku większej ilości zgłoszeo.

4. W tytule e-maila należy wpisad konkurs " PRZYRODA POLSKA" oraz imię i nazwisko uczestnika, jeżeli
jest więcej zgłoszeo to należy podad nr zgłoszenia.
5. W przypadku stwierdzenia braku wpływu opłaty wpisowej na konto Organizatora do dnia 05.09.2019
godz. 23.59, przesłane fotografie nie będą brały udziału w konkursie.
6. Fotografie zgłoszone na konkurs powinny przedstawiad piękno polskiej fauny, flory lub krajobrazu.
7. Do konkursu nie można:
a) zgłaszad fotografii będących fotomontażami,

b) wcześniej nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach fotograficznych,
c) nie związanych z tytułem konkursu.
8. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania oryginalnego pliku w formacie RAW na e-mail
konkursowy w przypadku otrzymania takiej prośby od komisji konkursowej w terminie do 5 dni od
powiadomienia drogą elektroniczną.
9. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
10. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa
autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do
fotografii zgłoszonych w ramach konkursu bez ograniczeo czasowych i oświadcza, że wyraża zgodę
na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz publikowanie jego imienia,
nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w
wydawnictwach oraz na stronach internetowych a także na ich wykorzystanie w celach
promocyjnych i marketingowych na wystawach, pokazach organizowanych przez MOK w Radlinie, w
szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m.in.
Drukarską, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną na jakichkolwiek nośnikach, bez
ograniczeo co do ilości i wielkości nakładu oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mied do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, internecie oraz telefonach komórkowych.
11. Decyzje komisji Organizatora we wszystkich kwestiach dotyczących konkursu są ostateczne i wiążące.
Nie będą uwzględniane żadne negocjacje. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu
i odstąpienia od stwierdzenia naruszenia Regulaminu wg własnego uznania.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZDJĘĆ

1. Zdjęcia w formacie jpg. o bokach od 2000 do 6000pix, o wielkości do 7 MB.
2. Plik ze zdjęciem powinien zawierad nazwę pliku składającą się z nazwiska i pierwszej litery imienia
oraz nr np. nowak_a_01.
3. Nadesłane fotografie nie mogą zawierad znaków wodnych i innych.
4. Obróbka nadesłanych prac konkursowych może polegad jedynie na działaniach odpowiadających
zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu lub ściemnianiu całości
lub części zdjęcia, kadrowaniu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu, ostrzeniu. Wszelkie inne
zmiany, polegające na manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne.
NAGRODY

NAGRODY w postaci bonu podarunkowego do sklepu ze sprzętem fotograficznym przyznane będą przez
Jury konkursu.
Pula nagród wynosi 1500zł ( o sposobie podziału decyduje Jury).
JURY KONKURSU i SPOSÓB OCENY

1. Wybrane Jury podczas oceniania będzie brad pod uwagę technikę wykonania, oryginalnośd oraz
kreatywnośd.
2. Z prac Jury sporządzony zostanie protokół.
3. Ocena Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Do rozstrzygnięcia konkursu dojdzie, jeżeli zgłoszonych zostanie co najmniej 30 prac (słownie
trzydzieści).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W konkursie nie mogą brad udziału rodziny ani osoby związane z klubem Fotobalans oraz MOK w
Radlinie.
2. Uczestnik poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu
związanym z realizacją konkursu i celach marketingowych Organizatora. Dane przetwarzane są w
celu przeprowadzenia konkursu w tym do wykonania zobowiązao wobec uczestników.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz zgłaszania wniosków w zakresie
ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale

niezbędne w celu otrzymania nagrody w konkursie.
4. Uczestnik poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku i
rozpowszechnianie go w celach promocyjnych festiwalu.
5. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną wykluczone z udziału w konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych powodów
modyfikacji postanowieo Regulaminu, jak również do odwołania konkursu. Za ważnych powód
uznaje się w szczególności niski poziom zgłoszeo.

Załącznik 1
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/OPIEKUNA PRAWNEGO (RODZICA)
NA UDZIAŁ OSOBY PONIŻEJ 18 lat
W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „Przyroda Polski” organizowanym przez FOTOBALANS Klub Fotograficzny
działający przy MOK w Radlinie

Działając w imieniu i jako przedstawiciel ustawowy/opiekun* prawny dziecka:
..................................................... ur. w dn. ........................., dalej zwanego "Uczestnikiem":
(imię i nazwisko )

I. Wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie fotograficznym „Dzika Przyroda Polski”, organizowanym przez
FOTOBALANS Klub Fotograficzny działający przy MOK w Radlinie (dalej zwanej Organizatorem), zgodnie z
Regulaminem Konkursu, z którym zapoznałem się i akceptuję jego warunki.
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika w zakresie
określonym w Regulaminie. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz,
że zostałem poinformowany o administratorze danych osobowych, prawie wglądu do podanych danych oraz
możliwości ich poprawiania i usuwania.
III. Wyrażam zgodę na korzystanie przez Organizatora z pracy konkursowej i wizerunku Uczestnika na zasadach i w
zakresie określonych w Regulaminie.
IV. Wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska, którym posługuje się Uczestnik w celu
ogłoszenia informacji o zwycięstwie w Konkursie.

....................................................

...................................................................................

Miejscowośd i data

Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego (rodzica)
Uczestnika Konkursu

