Gminny Ośrodek Kultury w Borowej
39-305 Borowa, Borowa 307, tel. 175815376

Organizator Konkursu:
Gminny Ośrodek Kultury w Borowej

Cel Konkursu:
Celem konkursu jest stworzenie zbioru zdjęć prezentujących Gminę Borowa, które
pokażą atuty, moc twórczą i piękno okolicy. Ważne jest aby pokazać rejon takim,
jakim widzą go jego mieszkańcy: oryginalne i nieopatrzone ujęcia znanych miejsc,
zakątki odkryte tylko przez nielicznych, najnowsze miejsca oraz zielone ostoje.

Uczestnicy Konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie mieszkańcy gminy Borowa, którzy
ukończyli 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz
młodzież i dzieci, które ukończyły 10 rok życia za pisemną zgodą prawnych
opiekunów.

Kategorie konkursowe:
REGULAMIN III GMINNEGO
KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Konkurs obejmuje określone przedziały wiekowe:
• I kategoria - od 10 do 15 roku życia;
• II kategoria - powyżej 15 roku życia.

Zdjęcia konkursowe:
Do konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia, które w sposób oczywisty nawiązują do
tematu i zostały wykonane nie wcześniej niż na rok przed rozpoczęciem III edycji
konkursu. Zdjęcia mogą zostać poddane obróbce cyfrowej odpowiadającej
zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu,
kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. Zmiany polegające na fotomontażu
oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne. Nie zezwala się na łączenie kilku
fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zdjęcia niespełniające
powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do konkursu. Zdjęcia zgłoszone do
konkursu nie będą zwracane. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia
o wymiarach nie mniejszych jak 21x30 cm. Do wywołanych fotografii należy
dołączyć jej zapis cyfrowy na płycie CD/DVD (plik JPG o dobrej rozdzielczości).
Fotografie oraz płytę CD/DVD należy składać do 20.07.2018 r. do godz. 15:00 w
zapieczętowanej
kopercie
z
dopiskiem
I
GMINNY
KONKURS
FOTOGRAFICZNY „Odkryj piękno Gminy Borowa” w siedzibie organizatora.

Jury Konkursu:
Fotografie zostaną poddane ocenie jury, którego skład zostanie ustalony przez
organizatora. Obrady jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez
organizatora. Decyzje jury są ostateczne i wiążące.

Rozstrzygnięcie oraz Laureaci Konkursu:
Spośród zdjęć jury wyłoni laureatów w każdej z kategorii wiekowej. Zastrzega się,
iż jury ma prawo nie przyznać nagród w danej kategorii wiekowej, gdy zdjęcia nie
będą spełniać warunków konkursu Ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia
nagród odbędzie się w czasie Dni Gminy Borowa 5 sierpnia 2018 r. Laureaci
o uzyskaniu nagrody zostaną poinformowani telefonicznie przez organizatora.

Prawa autorskie:
Z chwilą przesłania zdjęć do organizatora uczestnik: oświadcza, iż jest wyłącznym
twórcą zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
oświadcza, iż zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób
trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób
przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach
Konkursu; udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania bez
ograniczeń czasowych w dowolnym celu, a w szczególności do szeroko
rozumianych działań promocyjnych.

KARTA ZGŁOSZENIA
III Gminny Konkurs Fotograficzny

1. Imię i nazwisko autora
...............................................................................................................
2. Adres do korespondencji / telefon
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3. Data urodzenia / kategoria wiekowa
……………………………………………………………………………
4. Tytuł zdjęcia
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
5. Nazwa miejscowości gdzie zdjęcie było zrobione
……………………………………………………………………………
………………………
Miejscowość i data

………………………
Podpis autora zdjęć

Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu. Regulamin konkursu zostanie udostępniony do wglądu na
stronie internetowej www.borowa.pl. Decyzje w sprawach nieobjętych
regulaminem konkursu podejmuje organizator.
Informacji udziela Mariola Wiącek tel. 175815376, e-mail: gokborowa@o2.pl

(Wypełniamy w przypadku osób niepełnoletnich )

Oświadczam że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam
zgodę na udział mojego dziecka ....................................................................
(imię i nazwisko) w III Gminnym Konkursie Fotograficznym „Odkryj
piękno Gminy Borowa”
………………………
Miejscowość i data

………………………
Podpis opiekuna

Płytę CD/DVD należy opisać na odwrocie tytułem zdjęcia.
Prosimy o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia, drukowanymi literami.

Oświadczenie autora zdjęć
Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz 922) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek
Kultury w Borowej, 39-305 Borowa 307 wpisany do Rejestru
Instytucji Kultury gminy Borowa , NIP: 8171092929, REGON:
2. Pani/ Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do
organizacji konkursu o nazwie: III Gminny Konkurs Fotograficzny
„Odkryj Piękno Gminy Borowa” – Borowa 2018 i nie będą
udostępniane innym odbiorcom,
3. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania
4. Podanie danych osobowych jest podyktowane wymogami art. 919921 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U.
2017poz. 459.) oraz jest niezbędne na potrzeby realizacji konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, data urodzenia, adres do
korespondencji; przez Administratora Danych, którym jest Gminny
Ośrodek Kultury w Borowej, 39-305 Borowa 307, w celu
niezbędnym do organizacji konkursu promocyjnego o nazwie: III
Gminny Konkurs Fotograficzny „Odkryj Piękno Gminy Borowa” –
Borowa 2018
………………
Miejscowość i data

……………………..
Czytelny podpis autora zdjęć

………………………
Miejscowość i data

………………………
Czytelny podpis opiekuna

