Regulamin
konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży pt. „Wakacyjna podróż”
1.

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich (zwane
dalej PCK).
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z Powiatu Strzeleckiego.
3. Cele akcji:
• rozbudzanie kreatywności i inwencji twórczej,
• wzbudzanie zainteresowania światem, jego zróżnicowaną kulturą i bogactwem
geograficznym,
• wymiana doświadczeń podróżniczych,
• wspieranie twórczości dzieci i młodzieży,
• integracja społeczności lokalnej,
• promowanie talentów.
4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
•
•

I - dzieci w wieku 7-10 lat;
II - dzieci w wieku 11-15 lat.

5. Zasady konkursu:
➢ Wydarzenie organizowane jest na zasadzie konkursu fotograficznego, który polega
na wykonaniu zdjęć miejsc, które uczestnik zwiedził podczas wakacyjnego
wyjazdu w Polsce lub za granicą. Obiektem zdjęć powinna być przyroda, powstała
w sposób naturalny lub poprzez wynik działalności człowieka. Fotografie powinny
przedstawiać piękne, niepowtarzalne, ciekawe, najpiękniejsze miejsca,
przedstawiające bogactwo natury i kultury (roślina, zwierzę, krajobraz,
architektura).
➢ Zdjęcia mogą być wykonywane za pośrednictwem smartphona lub profesjonalnym
aparatem fotograficznym.
➢ Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszeniowej do
Działu Promocji Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich do
23.09.2022 r (załącznik nr 1) oraz oświadczenia RODO (załącznik nr 2).
➢ Prace należy dostarczyć w formacie jpg do 23.09. 2022 r. na adres e-mail:
animator@centrum-kultury.eu. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż
2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi. Prace
złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
➢ Każdy uczestnik w ramach konkursu może złożyć 3 wybrane fotografie.
➢ Do zdjęć należy załączyć informację o danych osobowych uczestnika (imię i
nazwisko, kategoria wiekowa) oraz informacje o miejscu, które uwiecznia
fotografia (miejscowość, nazwę danego miejsca itp.). Informacje te należy wpisać
na Karcie zgłoszeniowej. Nadesłane fotografie należy opisać według
następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Kategoria _Tytuł zdjęcia.
➢ Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów
zdjęć pochodzących z różnych plików.
➢ Nie dopuszcza się prac z wizerunkiem osób.
➢ Nie dopuszcza się kolaży zdjęć.
➢ Nie przewiduje się możliwości zgłoszenia pracy grupowej, w konkursie mogą
brać udział tylko uczestnicy indywidualni.

➢ Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających
wymienionych wyżej wymogów.
6. Wykonane zdjęcia będą oceniane przez powołaną przez Organizatora do celów Konkursu
Komisję Konkursową, (zwaną dalej „Komisją”). Przewiduje się nagrody dla zdobywców
miejsc I, II, III w każdej kategorii wiekowej. Od decyzji Komisji nie przysługuje
odwołanie.
7. Z nagrodzonych fotografii zostanie stworzona pokonkursowa wystawa oraz kalendarz
ścienny na rok 2023, który możliwy będzie do nabycia w Dziale Promocji Powiatowego
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w cenie ustalonej przez Organizatora konkursu.
Ilość egzemplarzy będzie ograniczona.
8. Kryteria oceny są następujące:
• oryginalność pomysłu,
• jakość techniczna,
• zgodność z tematem,
• ogólne wrażenie artystyczne.
9. Nadesłanie prac jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac na
stronach internetowych Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, portalach
społecznościowych oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach
związanych z działalnością Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich z
podaniem danych osobowych twórców.
10. Wykonane prace przechodzą na własność Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich.
11. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografie, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej
licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści
niniejszego regulaminu.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.09.2022 r.
13. O terminie i dokładnej godzinie podsumowania konkursu laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie.
14. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora, dla potrzeb jego realizacji.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania bądź odwołania konkursu w przypadku
zaistnienia przeszkód uniemożliwiających jego przeprowadzenie.
16. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego regulaminu. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą
przekazywane za pomocą strony internetowej PCK.
17. Interpretacja
regulaminu przysługuje Organizatorowi. W sprawach nieujętych
w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich.

ORGANIZATOR

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży pt.
„Wakacyjna podróż”

Karta zgłoszeniowa do udziału w konkursie pt. „Wakacyjna podróż”
1

Imię i nazwisko twórcy

2

Wiek:

3

Miejscowość/Gmina

4

Kontakt telefoniczny

5

Adres

6.

Opis zdjęć (Tytuł zdjęcia,
miejscowość, nazwa
miejsca, nazwa pomnika
przyrody itp.)

Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe oraz, że zgłoszone przeze mnie prace/-a w ramach
konkursu wykonałem/am osobiście. Akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu. Wyrażam zgodę na
przeniesienie praw autorskich do prac/y zgłoszonej do niniejszego konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia
konkursu.

………........................................................................................................
Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego

