REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU
fotograficzno-plastycznego
p.t. „Pamiątka z Książenic”
§1
Przepisy ogólne
1. Organizatorami otwartego konkursu i fundatorami nagród są sołtys Książenic, Rada
Sołecka oraz Stowarzyszenie Wspólnota.
2. Celem konkursu jest promocja sołectwa Książenice wśród mieszkańców, turystów i
pielgrzymów poprzez prezentację oraz upowszechnianie fotografii oraz prac
plastycznych związanych z sołectwem.
3. Tematem konkursu jest sołectwo Książenice, jego dziedzictwo przyrodnicze,
kulturowe, historyczne, dokumentacja różnorodnych wydarzeń sołeckich: np. imprez
sportowych, artystycznych, wydarzeń kulturalnych, obiektów zabytkowych, miejsc
cennych przyrodniczo lub charakterystycznych sołectwa
4. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do amatorów, jak i profesjonalistów.
W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 7 lat, za wyjątkiem członków
Komisji Konkursowej i ich rodzin. W imieniu osoby małoletniej, zgłoszenia dokonuje
opiekun prawny.

§2
Przepisy dotyczące prac
1. Na konkurs można zgłaszać prace fotograficzne oraz plastyczne związane tylko i

wyłącznie z sołectwem Książenice (tj. fotografie wykonane na terenie sołectwa, prace
plastyczne dotyczące obszaru sołectwa).
2. Prace muszą odpowiadać tematyce konkursu.
3. Prace plastyczne w formie oryginałów, fotografie w formie odbitek lub wysokiej

jakości wydruków w formacie A4 z załączoną wersją elektroniczną zapisaną na płycie
CD, DVD lub innym nośniku pamięci wraz z formularzem zgłoszeniowym należy
nadsyłać drogą pocztową lub dostarczyć w kopercie na adres:
Marek Szczech, ul. Ks. J. Pojdy 125, 44-213 Książenice z dopiskiem konkurs
„Pamiątka z Książenic” .
4. Prace nadesłane w inny sposób nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.
5. Każda osoba może przysłać maksymalnie 3 prace.
6. Fotografie muszą być zapisane w plikach JPG lub TIFF o objętości minimalnej
2 MB. Minimalna rozdzielczość zdjęcia: 2800x2100.
7. W konkursie mogą wziąć udział prace już publikowane, pod warunkiem, że
zgłaszający jest ich autorem i właścicielem.

§3
Terminarz
1. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej sołectwa
www.ksiazenice.net.pl oraz w sołectwie, w zwyczajowy sposób.

Książenice:

2. Konkurs rozpoczyna się 21 marca 2016 r.
3. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać do 30
kwietnia 2016 r. (decyduje data wpływu pracy do sołtysa)
4. Prace otrzymane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
5. Nadesłane prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów, o czym w takim przypadku
poinformuje na stronach internetowych sołectwa Książenice.
8. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie.
9. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.
10. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi na Zebraniu Wiejskim w
maju 2016 r. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie o dokładnym terminie
zebrania. Wyniki konkursu zostaną także opublikowane na na stronie internetowej
www.ksiazenice.net.pl

§4
Nagrody
1. Organizator konkursu przewiduje następujące nagrody finansowe dla autorów
najlepszych prac:
- I miejsce: jedna nagroda 200 zł
- II miejsce: jedna nagroda 100 zł
- wyróżnienia – liczba wg uznania Komisji Konkursowej, po 50 zł
oraz publikację prac w materiałach promocyjnych
2. Organizator nie wyklucza możliwości rozszerzenia konkursu o dodatkowe miejsca
i nagrody.

§5
Prawa i obowiązki organizatora
1. Organizator

2.
3.

4.

5.

6.
7.

uzyskuje prawo do umieszczania wszystkich nadesłanych prac
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej sołectwa
www.ksiazenice.net.pl oraz w materiałach promocyjnych i publikacjach.
Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnej ekspozycji prac i ich sprzedaży.
Organizator uzyskuje prawo do łączenia prac z innymi pracami oraz utworami audio
lub video, przerabiania i modyfikowania fotografii, w szczególności poprzez obróbkę
cyfrową, zmianę barw, kadrowanie.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, nie
są ograniczone czasowo i terytorialne. Organizator uzyskuje uprawnienia na
podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w formularzu
zgłoszeniowym do konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie
trwania Konkursu. Ewentualne zmiany będą wprowadzane w formie aneksów i będą
obowiązywać od momentu umieszczenia aneksów na stronie Organizatora.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Komisja
Konkursowa i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji Konkursowej.
Informacje o Konkursie można uzyskać u sołtysa Książenic :
(Marek Szczech, ul. Ks. J. Pojdy 125), pod numerem telefonu 602 632 064.

