Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów
Tuligłowy 156, 37-562 Rokietnica,
www.tuliglowy.org.pl e-mail: zarząd@tuliglowy.org.pl

Regulamin III Edycji Konkursu Fotograficznego

„Piękno mojej Małej Ojczyzny”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów zaprasza do udziału w III Edycji Konkursu
Fotograficznego pt. „Piękno mojej Małej Ojczyzny” pod hasłem „Stare, ale piękne”
I. Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów.
2. Przedmiotem fotografii powinno być pokazanie piękna Gminy Rokietnica. Inspiracją
muszą być stare rzeczy (np. elementy architektury, obiekty, pomników przyrody)
pokazane w niebanalny sposób.
3. Cele konkursu:
- rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych, krajobrazowych
i architektonicznych w najbliższym otoczeniu,
- odkrywanie ciekawych miejsc i obiektów,
- promowanie najbliższej okolicy
- wzbudzenie zainteresowania bogactwem przyrody, krajobrazu i architektury,
- rozwijanie miłości do otaczającego nas świata,
- zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych,
- poznanie indywidualnego spojrzenia na otoczenie,
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki i jednej z form
artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji
międzyludzkiej.
4. W konkursie może brać udział każdy za wyjątkiem organizatorów i członków Jury.
5. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży, studentów i innych zainteresowanych osób
dorosłych.
6. Prace będą rozpatrywane w 3 kategoriach wiekowych: do lat 15, od 16 do 25 lat
i powyżej 25 lat.
7. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub prawnych
opiekunów.
8. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym regulaminie.
9. Udział w konkursie jest bezpłatny.
10. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
II. Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 fotografie.
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości
technicznej.
3. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs przesyłką pocztową (na koszt nadsyłającego) z
dopiskiem „Konkurs Fotograficzny” na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Tuligłów, Tuligłowy 156, 37-562 Rokietnica lub dostarczać osobiście.
4. Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu A4 (21x30cm) oraz w postaci
cyfrowej na nośnikach CD (konieczne są obie formy równocześnie – zdjęcia zostaną
zamieszczone na stronie internetowej organizatora).
5. Do koperty zaadresowanej na Organizatora z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”
należy włożyć pracę (prace), płytkę CD oraz Kartę zgłoszeniową, która zawierać
będzie dane identyfikujące autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania
i korespondencji, nr telefonu, wykaz tytułów nadesłanych prac z opisem takim samym
jak na każdym ze zdjęć (Zał. do Regulaminu – Karta zgłoszeniowa).
6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie
publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wymienionych wyżej wymogów.
8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac
zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.
9. Konkurs trwa do 15 czerwca 2015 r.
10. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
11. Organizator powołuje Jury Konkursu, które oceni prace pod względem:
- interpretacji tematu,
- innowacyjności pomysłu,
- wyrazu artystycznego fotografii.
12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora
telefonicznie, drogą elektroniczną lub listownie.
13. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora
(www.tuligowy.org.pl).
14. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w dniu 21 czerwca
2015r. w Tuligłowach, podczas IV Festynu Rodzinnego.
III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs
Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych
imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej, a także do wielokrotnej ekspozycji
prac nadesłanych na Konkurs, m.in. podczas Festynu w dniu rozdania nagród (wystawa
pokonkursowa).
Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach.
Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na
podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. II. 5 niniejszego
Regulaminu.
IV. Kontakt

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Stec

tel. 16 622 14 72 lub 667 667 960
e-mail: anna_stec@interia.eu
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