KONKURS FOTOGRAFICZNY
REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Dom Kultury imienia Józefa Piłsudskiego w Kielcach.
2. W konkursie mogą uczestniczyd wszyscy chętni bez względu na wiek i poziom zaawansowania.
3. Każdy z autorów może nadesład do 5 fotografii. Konkurs trwa cały rok, a oto poszczególne kategorie:
styczeo: myśl pozytywnie
luty: jak babcię kocham
marzec: namiętnośd
kwiecieo: emocje
maj: dojrzałośd
czerwiec: ruch
lipiec: wolnośd
sierpieo: w blasku słooca
wrzesieo: oni
październik: deszczową porą
listopad: pamięd
grudzieo: dzwonki sao
4. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. Prace należy nadsyład jedynie pocztą elektroniczną przez Internet.
6. Prace w formacie ipg o wymiarach minimalnie 1200x1600 pikseli i maksymalnie w plikach nie
przekraczających 2MB należy nadsyład na adres pik@wdk-kielce.pl w formie załączników do listu
elektronicznego.
7. Fotografie, na których będą się znajdowad jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
8. W treści e-maila /listu elektronicznego należy podad: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon
kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu oraz oświadczenie o posiadaniu praw
autorskich do zdjęd oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego
regulaminu
9. Zdjęcia należy nadsyład do ostatniego dnia każdego miesiąca. Rozstrzygnięcie konkursu będzie następowało
do piątego dnia każdego miesiąca, a werdykt rozstrzygnie specjalna komisja.
10. Oceny zdjęd dokona jury powołane przez Portal Informacji Kulturalnej w składzie: Andrzej Borys, Paweł
Pierścioski, Wojciech Gepner. Decyzje jury są ostateczne.
11. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową o werdykcie jury.
12. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.pik.kielce.pl
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania prac w
następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w
Internecie oraz w innych formach utrwaleo, nadających się do rozpowszechniania w ramach działao Portalu
Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego.
14. Nagrody będą przyznawane każdego miesiąca w postaci półrocznego karnetu na filmy wyświetlane w kinie
WDK, statuetka oraz bonus w wysokości 100 zł.,a fotografia autorstwa laureata będzie publikowane na
stronach Portalu Informacji Kulturalnej.
15. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników
konkursu.
16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja
należy do jury konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
18.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie
przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu. /ustawa o ochronie danych osobowych z
dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./
19. Prawa autorskie nagrodzonych prac oraz możliwośd ich ewentualnego wykorzystania są po stronie WDK.

