LOKALNA ORGANIZACJA PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA OGŁASZA
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„LATO Z FOTOGRAFIĄ”
REGULAMIN KONKURSU
1. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii, rozwój aktywności artystycznej oraz
integracja środowiska fotograficznego. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest on
zarówno do amatorów, jak i osób zajmujących się profesjonalnie fotografią.
2. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy województwa mazowieckiego.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Każdy autor może przedstawić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia. Wcześniejsze
wystawianie tych zdjęć w innych konkursach, a nawet przyznane nagrody nie są
przeszkodą do uczestnictwa w tym konkursie.
5. Prace można zgłaszać w trzech kategoriach:
 moja pasja
 architektura
 zdjęcie zrobione telefonem
6. Laureaci konkursu „Lato z fotografią” w każdej kategorii otrzyma nagrodę pieniężną:
 I miejsce: 600 zł
 II miejsce: 400 zł
 III miejsce: 200 zł
7. Format zdjęcia jaki należy zgłosić do konkursu w kategorii „moja pasja” i „architektura”
to cyfrowy plik w jak najlepszej jakości, .jpg, 300 dpi, dłuższy bok min. 3000 pix. Zdjęcie
nie spełniające wymogów technicznych nie zostaną dopuszczone do oceny.
8. Zdjęcia powinny być podpisane nazwą kategorii „moja pasja”, „architektura” lub „zdjęcie
zrobione telefonem” oraz nazwiskiem i imieniem oraz tytułem zdjęcia według formatu:
moja_pasja_Nazwisko_Imię_Tytuł (np.: moja_pasja_Kowalski_Ryszard_Piłka_nożna).
Prosimy o dokładne sprawdzenie poprawności zapisu nazwy pliku i jego zgodności
z powyższym. Jest to bardzo ważne, ponieważ zdjęcie nie spełniające tego wymogu
również nie zostaną dopuszczone do oceny.
9. Zdjęcia
należy
wysłać
je
jako
załączniki
e-mailem
pod
adres:
konkurs.latozfotografia@gmail.com , do dnia 28.08.2022 r. do godz. 23:59.
10. W treści wiadomości, poza załącznikami zawierającymi zdjęcia, należy wpisać: Imię
i nazwisko, rok urodzenia, numer telefonu oraz wykaz (lista/spis) prac zgłaszanych do
konkursu (zgodnie z wysyłanymi załącznikami). Dodatkowo osoby małoletnie muszą
wysłać Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - Zgoda rodziców lub opiekuna prawnego
na udział dziecka. Wiadomości nie spełniające wymogów formalnych (brak
jakiegokolwiek elementu, lub opisane w inny sposób) nie zostaną dopuszczone do oceny.
11. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia fotografii, oświadcza, że przysługują
mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, jest
uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także
przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne zgłoszonej do
konkursu fotografii, w tym brak wyżej wymienionych praw. Autorzy wyrażają tym samym
zgodę na publikację zdjęcia w celach konkursowych oraz dalszego przetwarzania przez
organizatora w celach związanych z konkursem.
12. Organizator ma prawo nie zakwalifikować do Konkursu fotografii niezwiązanych z
tematem konkursu, zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne lub
obraźliwe, naruszających prawo polskie lub prawa osób trzecich oraz przesłanych poza
terminem naboru.

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10.09.2022 r. przez jury powołane przez
organizatora, a komunikat z wynikami zostanie opublikowany na stronie Lokalnej
Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza.
14. Wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa odbędzie się w Dworku w Chojnowie
w terminie ogłoszonym na stronie internetowej Lokalnej Organizacji Turystycznej
Północnego Mazowsza.
15. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie równocześnie za uznanie warunków
regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawa
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
16. Bliższych informacji udziela organizator poprzez email:
konkurs.latozfotografia@gmail.com

