KONKURS FOTOGRAFII

„PIĘKNO POLSKI”
ORGANIZOWANY PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W PUŁAWACH
POD PATRONATEM STAROSTY PUŁAWSKIEGO
Celem konkursu jest:
 uczczenie 1050 rocznicy Chrztu Polski- powstania Państwa Polskiego.
 rozbudzenie uczuć patriotycznych,
 budzenie dumy ze znaczenia naszej „małej ojczyzny”,
 promowanie miejsc w których przebywamy, mieszkamy,
 rozwój wyobraźni i wrażliwości artystycznej
Regulamin:
 Konkurs jest bezpłatny.
 Prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej : kategoria wiekowa 14-25 lat
 Termin nadsyłania prac do 10.10.2016 r.
Prace należy nadsyłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy.
z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”




















Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w interpretacji tematu.
Autor zdjęcia nie może stosować fotomontaży.
Na fotografii nie mogą być stosowane komputerowo ozdobniki ramki czy datownik.
Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu
Autor przedstawia nie więcej jak trzy prace w formacie minimum A4 (20x30cm). Prace
powinny być opisane (z tyłu zdjęcia – imię i nazwisko autora, wiek, adres, imię i nazwisko
nauczyciela – instruktora, telefon)
Autor zgłaszając pracę do udziału w konkursie wyraża zgodę na jej ewentualne
opublikowanie w mediach w ramach prowadzonej promocji działalności MDK i miasta
Puławy.
Wszystkie prace wyróżnione zaprezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
Autorzy wyróżnionych i nagrodzonych prac mogą zostać poproszeni o dostarczenie
zdjęcia w formie elektronicznej o maksymalnej rozdzielczości.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność MDK.
Zdjęcia nie nagrodzone po zakończeniu konkursu i wystawy pokonkursowej można będzie
odebrać u organizatora do końca listopada 2016r
Organizatorzy, ze względu na sposób ekspozycji prac nie ponoszą odpowiedzialności za
ewentualne uszkodzenia prac.
Autorowi najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe bądź pieniężne
ufundowane przez organizatora oraz sponsora.
Werdykt Jury jest nieodwołalny.
Organizator powiadomi autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych o gali finałowej.
Autor przesyłając pracę do konkursu jednocześnie oświadcza, iż posiada prawa
(zezwolenie) do publikacji wizerunku osób na fotografiach.
Za wszelkie roszczenia dotyczące opublikowanego wizerunku osób trzecich odpowiada
autor zdjęcia.
Przesłanie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu.

