REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ZIMA W OBIEKTYWIE”
Wojkowice 2021

1. ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach.
2. CELE KONKURSU
• Aktywizacja miłośników fotografii
• Rozwijanie pomysłowości, spostrzegawczości oraz kreatywności uczestników
• Kształcenie umiejętności posługiwania się komunikacją niewerbalną
• Rozbudzenie wrażliwości estetycznej.
3. ZASIĘG KONKURSU
Konkurs obejmuje teren gminy Wojkowice.
4. UCZESTNICY
Adresatami Konkursu są dzieci i młodzież szkół podstawowych.
5. KATEGORIE WIEKOWE
Nadesłane na Konkurs prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
1. uczniowie klas I-III szkół podstawowych
2. uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
3. uczniowie klas VII-VIII
6. WARUNKI KONKURSU
• Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć od 1 do 5 fotografii, w formie
elektronicznej (w formacie JPG),
• Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży oraz zmian oryginalnej kompozycji
fotografii,
• Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa w szczególności dotyczy to treści
powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe,
• Fotografie zgłaszane do konkursu muszą odnosić się do hasła „ZIMA
W OBIEKTYWIE”,
• Fotografie niezwiązane z tematem konkursu, brak prawidłowo wypełnionego
formularzu zgłoszeniowego oraz nieodpowiedni format powoduje odrzucenie
prac,
• Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. TERMIN SKŁADANIA PRAC
Prace konkursowe należy wysłać w formie elektronicznej (zdjęcie - plik JPG) do dnia
15.01.2021r. na adres mailowy: zgloszenia@mokwojkowice.pl
8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wyłonienie laureatów dokona Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
W możliwie najkrótszym terminie laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną
lub telefoniczną o rozstrzygnięciu Konkursu oraz miejscu i terminie wręczenia nagród.
Wyniki zostaną ogłoszone także na stronie internetowej: www.mokwojkowice.pl
Prace będą oceniane wg. następujących kryteriów:
• zgodność z tematem
• interpretacja tematu, pomysłowość i oryginalność
• ogólne wrażenia estetyczne, artystyczne.
9. NAGRODY
• W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia.
• Nagrody i wyróżnienia należy odebrać w ciągu miesiąca od dnia uroczystego
podsumowania Konkursu.
10.
UWAGI KOŃCOWE
Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający prace oświadcza,
iż praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych
i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z
roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw określonych powyżej,
odpowiedzialnym za naruszenie jest wyłącznie zgłaszający pracę na Konkurs.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej Organizatora. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem
rozstrzyga Organizator Konkursu.
Wszystkich dodatkowych informacji udziela:
Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach,
ul. Jaworznik 6 , 42-580 Wojkowice
Tel./fax 32 769 64 82
e-mail: mok@mokwojkowice.pl
www.mokwojkowice.pl

