Regulamin konkursu fotograficznego „Drzewo”

I. Organizator
1. Organizatorem konkursu fotograficznego “Drzewo” (zwanego dalej Konkursem) jest
Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” we współpracy z Muzeum Ceramiki w
Bolesławcu.
II. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs odbywa się w formule full open – bez podziału na kategorie.
2. Każdy uczestnik może w określonym przez organizatora terminie zgłosić do Konkursu
maksymalnie 3 zdjęcia.
3. Zdjęcia należy przesyłać mailem w formie załącznika na adres:
sf.camera14@gmail.com, podając jako nazwę pliku tytuł zdjęcia lub, w wypadku prac
bez tytułu, numer oraz imię i nazwisko.
4. W tekście wiadomości należy podać następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) tytuły zdjęć,
c) e-mail kontaktowy.
5. Wymagany format zdjęć: plik JPG, rozdzielczość 72 dpi, dłuższy bok 1200 pikseli.
Zdjęcia nie mogą zawierać znaków wodnych.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem przez autora zdjęć, że
posiada prawa autorskie do każdego zdjęcia (niezależnie od roszczeń i praw osób
trzecich) oraz wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego zdjęć przez SF
„Camera” i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu na wystawach oraz w prezentacjach
multimedialnych i materiałach informacyjnych promujących Konkurs.
7. Praca zgłoszona do Konkursu powinna spełniać następujące warunki:
a) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku,
b) nie może zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe wobec
innych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, a
w szczególności dyskryminujących ze względu na pochodzenie etniczne, płeć,
narodowość, przekonania religijne lub polityczne,
c) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów
innych niż organizator.
III. Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu
1. Terminy poszczególnych etapów Konkursu:
a) ogłoszenie konkursu: 2.10.2020, godz. 15.00
b) nadsyłanie zdjęć: do 15.11.2020, godz. 24.00

c) ocena prac: do 29.11.2020, godz. 24.00
d) ogłoszenie wyników 4.12.2020, godz. 15.00
2. Zdjęcia będą oceniane na trzy sposoby:
a) przez niezależne jury powołane przez organizatora,
b) przez autorów zdjęć,
c) przez internautów.
3. Jury oceniać będzie zdjęcia przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w skali
punktowej od 0 do 10.
4. Uczestnicy konkursu będą oceniać zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej SF
„Camera” (sfcamera.blogspot.com) w skali punktowej od 0 do 5. Głosowanie będzie
się odbywać za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej SF
„Camera”.
5. Internauci będą oceniać zdjęcia zamieszczone na stronie SF „Camera”
(sfcamera.blogspot.com) w skali punktowej od 0 do 5. Głosowanie będzie się
odbywać za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej SF
„Camera”.
6. Głosujący ma obowiązek podać w formularzu adres e-mail, który posłuży do
weryfikacji prawa do głosowania.
7. Każdy z uczestników głosowania będzie miał prawo do umotywowania swojej oceny.
8. Decyzję o wyborze zwycięskiego zdjęcia podejmuje jury na podstawie łącznej liczby
punktów zdobytych przez poszczególne prace. Jury zastrzega sobie prawo do
wskazania zwycięzcy Konkursu w sposób arbitralny, niezależnie od wyników
głosowania online.
9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych i facebookowych SF
„Camera” i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
IV. Nagrody
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.
V. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie niejasności i spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez Zarząd
SF „Camera” i przedstawicieli Muzeum Ceramiki na podstawie niniejszego
regulaminu.
2. Konkurs nie jest organizowany w celach komercyjnych.
3. Organizator Konkursu nie nabywa żadnych praw do zdjęć (z zastrzeżeniem punktu
II.6) i nie jest reprezentantem autorów zdjęć.

