Regulamin Konkursu Fotograficznego

Celem konkursu jest ukazanie uroków oraz pozyskanie materiału fotograficznego
dokumentującego walory krajobrazowe gminy. Pokazanie i propagowanie gminy poprzez
stworzenie aktualnego portretu – wystawy fotograficznej i zaprezentowanie jej szerokiej
rzeszy odbiorców.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawić gminę w nietuzinkowy i niebanalny sposób
poprzez pokazanie jej uroku. Fotografie mają przekazywać własne i osobiste spojrzenie na
otoczenie, piękno rodzimej przyrody i Ŝycie Gminy Polska Cerekiew.

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne związane z Gminą Polska Cerekiew.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących amatorów – dzieci i młodzieŜy do lat
18 z terenu Gminy Polska Cerekiew.

3. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane.

4. Technika wykonania prac jest dowolna, zdjęcia muszą mieć jednak formę odbitki o
wymiarach minimum 20x30 cm (nie większy niŜ 30x40 cm). Zdjęcia naleŜy równieŜ
dostarczyć na płycie CD-ROM (w przypadku wykonania ich aparatem cyfrowym) lub
negatywy (w przypadku wykonania ich aparatem klasycznym). Zdjęcia nie mogą być
oprawione.

5. Prace naleŜy przesyłać w płaskich, sztywnych opakowaniach lub dostarczyć osobiście. Na
odwrocie zdjęcia powinny znajdować się podstawowe informacje o zdjęciu - temat (tytuł),
miejsce wykonania (jeŜeli jest do sprecyzowania), imię i nazwisko oraz adres autora. NaleŜy
takŜe zaznaczyć kierunek (górę) zdjęcia. Do prac powinna być dołączona zaklejona koperta,
wewnątrz której na karcie zgłoszenia naleŜy czytelnie podać imię, nazwisko, adres, telefon, email autora i wykaz nadesłanych prac (tytuł, miejsce wykonania). Zdjęcia bez karty
zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.

6. Prace będą traktowane ze starannością, jednak organizator nie ponosi odpowiedzialności za
ich ewentualne uszkodzenia, a takŜe zaginięcia i uszkodzenia w transporcie pocztowym.

7. Terminy konkursu:
- nadsyłanie prac: do 7 września 2009 r.
- rozstrzygnięcie konkursu: do 10 września 2009 r.
- ogłoszenie wyników: 11 września 2009 r.
- wręczenie nagród: 13 września 2009 r.

8. Jeden uczestnik moŜe przesłać maksymalnie pięć prac.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji oraz nieodpłatnej publikacji (w
formie elektronicznej i drukowanej) wszystkich nadesłanych prac do celów reklamowych w
prasie, TV, katalogu wystawy, plakatach i innych wydawnictwach promujących Konkurs i
wydawnictwach własnych z podpisem nazwiska autora. Nadesłane prace nie będą zwracane.

10. Adres na który naleŜy dostarczyć lub przesłać prace:

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew
z dopiskiem „Gmina Polska Cerekiew w obiektywie”
lub
osobiście w pokoju nr 11
osoba do kontaktu: Piotr Kanzy – Informatyka, promocja gminy – tel. 077 480 14 76

11. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury, typując zdjęcia do wystawy,
przyzna teŜ nagrody i wyróŜnienia. Werdykt jury będzie ostateczny i nie będzie mógł być
kwestionowany. Skład jury przedstawia się następująco:
•

Krystyna Helbin – Wójt Gminy Polska Cerekiew

•

Vaclav Vojtisek – Starosta Gminy Svetla Hora

•

Libuše Štýbnarová – Zastępca Starosty Gminy Svetla Hora

•

Jerzy Kołeczko – Przewodniczący Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

•

Urszula Golisz – Sekretarz Gminy Polska Cerekiew

•

Piotr Kanzy – Informatyka, promocja gminy

12. Wszystkie prace, które znajdą się na wystawie po konkursowej będą prezentowane
równieŜ w internetowej galerii na stronie www.polskacerekiew.pl oraz www.svetlahora.pl.

13. W konkursie przewidywane są 3 nagrody rzeczowe oraz 2 wyróŜnienia. Wręczenie
nagród i wyróŜnień oraz otwarcie wystawy nadesłanych na konkurs prac nastąpi w dniu 13
września 2009 r. w trakcie festynu w Gminie Polska Cerekiew.

14. Nadesłanie zdjęć na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu. Ostateczną
instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy Konkursu.

15. Organizatorem konkursu jest:

Urząd Gminy Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew
tel: 077 480 14 60
fax: 077 480 14 89
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
serwis www: www.polskacerekiew.pl

Urząd Gminy Svetla Hora
část Světlá 374
793 31 Světlá Hora
tel: 554 773 150
e-mail: svetlahora@svetlahora.cz
serwis www: www.svetlahora.cz

