REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Strzelając migawką 2016
I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem konkursu fotograficznego pn. Strzelając migawką jest Urząd Miasta i Gminy
w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice.
2. Przyjmowanie prac konkursowych potrwa od 23 września do 7 października 2016 roku.
3. Ocena nadesłanych fotografii trwać będzie od 10 do 12 października 2016 roku.
4. Każdy z uczestników przystępując do konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje
się stosować do niniejszego regulaminu.
5. Prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na oficjalnym profilu Miasta i Gminy
Niepołomice w portalu Facebook.
II. TEMATYKA KONKURSU
1. Do konkursu dopuszczone są tylko fotografie wykonane podczas tegorocznej edycji Pól Chwały
(XI-edycja, 23-25 września 2016 r.).
2. Fotografie muszą być wysłane w rozdzielczości minimum 1280 pikseli licząc po dłuższym boku.
III. UCZESTNICY
1. W konkursie mogą wziąć udział zarówno amatorzy jak i zawodowcy.
2. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w konkursie za zgodą przedstawiciela
ustawowego bądź opiekuna prawnego.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.
4. Jeden autor może wysłać na konkurs maksymalnie trzy prace.
IV. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Prace konkursowe należy dostarczać w formie cyfrowej.
2. Fotografie należy przysyłać na adres konkurs@niepolomice.com.
3. Dostarczając zdjęcia należy podać imię i nazwisko autora oraz jego telefon kontaktowy.
4. Każde zdjęcie musi posiadać tytuł.
5. W tytule e-maila należy wpisać Konkurs Strzelając Migawką.
6. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych
osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

7. Autorzy, którzy nadsyłają swoje prace oświadczają tym samym, iż są właścicielami wszystkich praw
autorskich do nadesłanych prac.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania niektórych nadesłanych na konkurs zdjęć
oraz zmiany tytułów prac.
9. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i publikację nadesłanych prac w
konkursie oraz w celach marketingowych i informacyjnych.
10. Fotografie mogą być poprawiane w programach graficznych tylko w zakresie przycinania, palety
barw, nasycenia, kontrastu itp. Nie dopuszczalne jest używanie klonowania oraz jakiekolwiek
poprawki zmieniające kształt przedstawionych obiektów lub osób.
V. OCENA PRAC
1. Nadesłane prace oceni jury składające się z przedstawicieli organizatora oraz osób przez niego
zaproszonych
VI. NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie będzie sprzęt elektroniczny wart:
a. Za pierwsze miejsce: 300 złotych,
b. Za drugie miejsce: 200 złotych,
c. Za trzecie miejsce: 100 złotych.
2. Sprzęt zostanie zakupiony przez Organizatora po wcześniejszym uzgodnieniu z Nagrodzonymi.
VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej www.niepolomice.eu.
2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej.
3. Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na stronie www.niepolomice.eu.
4. W kwestiach nieuregulowanych oraz ewentualnych konfliktach, ostateczne zdanie ma Organizator.
VIII. Każdy e-mail ze zgłoszeniem na konkurs musi zawierać następujące informacje:
Imię i nazwisko.
Telefon kontaktowy .
Tytuł zdjęcia.
Oświadczenie: Zapoznałem się z Regulaminem konkursu fotograficznego i zgadzam się z wszystkimi
jego postanowieniami.

