Regulamin konkursu starych fotografii

I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży
we współpracy z samorządami Mazowsza i Podlasia, zwane dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest ukazanie ekspresji i bogactwa narwiańskiego życia – ludzi, społeczności,
świata przyrody w miejscowościach leżących nad Narwią i Bugiem – w wartościowych
i historycznych fotografiach.
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich, które
posiadają stare fotografie dotyczące tematu konkursu (uczestnicy konkursu nie muszą być
autorami zdjęć).
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy „Stopki” oraz członkowie ich rodzin.
III. ZASADY KONKURSU
1. Zgłoszone do konkursu fotografie powinny być dostarczone w formie odbitek lub plików
cyfrowych umieszczonych na nośniku CD lub DVD.
2. Warunkiem dopuszczającym przesłanie zdjęć drogą elektroniczną jest posiadanie
bezpośredniego dostępu do oryginalnej fotografii (w postaci odbitki, negatywu lub slajdu).
3. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą spełniać następujące warunki:
a) w jednoznaczny sposób wiązać się z tematem konkursu,
b) pochodzić sprzed 1980 roku.
4. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 zdjęć z okresu 1945-1980
oraz nieograniczoną liczbę zdjęć sprzed 1945 roku.
5. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia
zamieszczonej poniżej regulaminu.
6. Przystąpienie do konkursu oznacza udzielenie Organizatorom przez uczestnika konkursu
zgody
na
bezterminową
prezentację
fotografii na
stronie
internetowej
www.stopkapress.com.pl wraz z opisem w audiodeskrypcji umożliwiającym ich wyobrażenie
przez osoby niewidome. Organizatorzy zastrzegają sobie pierwszeństwo do reprodukowania
wybranych prac oraz prawo swobodnego dysponowania dorobkiem konkursu, np. wydruku
powiększeń i obróbki do celów reklamowych konkursu, zorganizowania wystawy, stworzenia
fotokastu oraz prezentacji w Wielkiej księdze narwiańskiej oraz innych wydawnictwach
„Stopki”. Udział w konkursie oznacza przekazanie nieodpłatnie Organizatorowi autorskich
praw majątkowych ograniczonych do wyżej wymienionego zakresu, a także do działań
reklamowych i marketingowych, które są z nim związane.
7. Fotografie w formie odbitek będą zwracane. Autorzy, lub upoważnione przez nich osoby,
mogą je odebrać w siedzibie „Stopki” w ciągu czterech tygodni od dnia zakończenia
konkursu. Organizatorzy, na potrzeby konkursu, zeskanują fotografie.

IV. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC
1. Ostateczną datą przekazania fotografii Organizatorom jest 31 sierpnia 2012 r. O dacie
przekazania decydować będzie data stempla pocztowego.
2. Zgłoszone do konkursu fotografie powinny być dostarczone do siedziby „Stopki” (18-403
Łomża, al. Piłsudskiego 83) z dopiskiem „Konkurs starych fotografii”.
3. Prace należy nadsyłać nieoprawione, w płaskich, usztywnionych opakowaniach.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub uszkodzenie prac podczas
transportu. Każde zdjęcie powinno mieć na odwrocie podany tytuł, imię i nazwisko
właściciela oraz autora (jeśli jest znany), miejsce i przybliżony rok wykonania oraz numer
kolejny zgodny z kartą zgłoszenia.
V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Ocena nadesłanych prac będzie należeć do niezależnego jury, pod przewodnictwem
Andrzeja Zygmuntowicza. W skład jury wejdą osoby powołane przez Organizatorów.
2. Nagrody zostaną przyznane tym uczestnikom, których zgłoszone fotografie najlepiej
oddadzą temat konkursu i jednocześnie będą reprezentować najwyższą wartość historyczną,
socjologiczną i artystyczną.
3. W konkursie przewidziano pięć nagród po 2 tysiące złotych.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią 2012 roku w prasie oraz na stronie internetowej
www.stopkapress.com.pl.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu.
3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany wysokości nagród.
4. Niniejszy regulamin oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej
www.stopkapress.com.pl.

Karta zgłoszeniowa

Konkurs starych fotografii
1. Imię ………………………………………………..............
2. Nazwisko …………………………………………….........
3. Nr dowodu osobistego ……………………………....
4. Nr telefonu …………………………………………........
5. Adres ………………………………………………............
6. Adres e-mail …………………………………………......

Lp.

Opis fotografii
(informacja o tym, co przedstawia zdjęcie i ewentualnie
krótkie streszczenie związanej z nim historii)
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Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu starych fotografii „Narew – ludzie, przyroda, kultura” i akceptuję zawarte
w nim warunki. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu moich danych osobowych
zawartych w formularzu, w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych).

Data: …………………………….

Podpis: ………………………….

