
          Regulamin Konkursu Fotograficznego 
            „Gmina Konopiska w obiektywie”

       I   POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach.
2) Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Konopiska.
3) Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu
    i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
4) Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa poniżej 
    jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
5) Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
6) Konkurs trwa do 31 sierpnia 2023 r.
       II CELE KONKURSU
1) Promocja Gminy Konopiska poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania i podziwiania  
    najurokliwszych zakątków naszych terenów.
2) Popularyzacja i promocja turystyki wśród mieszkańców naszego regionu jako elementu życia codziennego
    i sposobu na rekreację.
3) Upowszechnienie i popularyzacja fotografii.
4) Rozwijanie zainteresowań historią, najbliższym otoczeniem, a przez to umacnianie tożsamości i poczucia   
    więzi z gminą.
5) Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych zdjęć promujących architekturę gminy Konopiska
    m. in.: budynki, zabytki, drogi, kapliczki oraz przyrodę.
6) Promocja Gminy Konopiska w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora.
       III   ZDJĘCIA
1) Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 10 fotografii własnego autorstwa.
2) Fotografie mogą być wykonane zarówno w pionie jak i w poziomie, kolorowe, czarno-białe lub w sepii,
    zapisane w dużej rozdzielczości np.  1280 pix x 1920 pix. lub w formie papierowej.
3) Przesłane zdjęcia powinny być opisane: imię i nazwisko autora, miejsce, które przedstawia oraz numer 
     telefonu do kontaktu.            
4) Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane w konkursach.
5) Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą  przechowywane
    i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie
    Organizatora tj. Konopiska, ul. Sportowa 60, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego 
    Regulaminu. 
6) Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
7) Fotografie w wersji papierowej należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub przesłać na adres:

Gminne Centrum Kultury i Sportu
       ul. Sportowa 60

       42-274 Konopiskach
            a w wersji elektronicznej na adres e-mail:

foto@gckis.konopiska.pl
8) Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać „Kartę Uczestnika”, którą można odebrać w siedzibie
    Organizatora, lub wydrukować ze strony www.konopiska.pl z zakładki Strefa Relaksu.
9) Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona powołane przez Organizatora Jury.
       IV HARMONOGRAM KONKURSU
1) Terminy nadsyłania prac:
       - do 30 listopada 2022 r.
      - do 28 lutego 2023 r.
      - do 31 maja 2023 r.
      - do 31 sierpnia 2023 r.
2) Ocena jury do 15 września 2023 r.
       V   NAGRODY
  Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy
    za udział. 
       VI    PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ
 1) Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie
    przez Organizatora konkursu do promocji Gminy Konopiska.
 2) Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania
     ich na stronach  internetowych, w mediach i wykorzystania  w innej formie podając dane autora (imię
     i nazwisko).
       VII   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
     i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
2) Fotografie złożone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach  Gminnego Centrum Kultury
     i Sportu w Konopiskach.
 3) Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
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