KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

WAKACJE

na SIEKIERKACH’2015
§ 1.
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu Fotograficznego pn. ”WAKACJE na SIEKIERKACH’ 2015”
jest Fundacja BO WARTO (zwana dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie, ul. Bluszczańska 15.

§ 2.
CELE KONKURSU
1. Uwiecznienie życia mieszkańców Siekierek i siekierkowskiej przyrody podczas wakacji 2015 r.
2. Popularyzacja fotografii, jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

§ 3.
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach tematycznych:

► społeczność/ludzie

► przyroda

i w trzech grupach wiekowych
► dzieci (6-12 lat)

► młodzież (13 – 17 lat)

► dorośli (od 18 lat wzwyż)

2. W Konkursie mogą brać udział tylko amatorzy.

§ 4.
TEMATYKA KONKURSU
Prace konkursowe powinny w sposób ciekawy przedstawiać wakacje na SIEKIERKACH w 2015 r.,
czyli migawki z letniego życia mieszkańców Siekierek i pięknej letniej siekierkowskiej przyrody.

§ 5.
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie maksymalnie dwóch ZDJĘĆ (po 1 z każdej
kategorii tematycznej) zrobionych w tym roku odpowiadających jednej z kategorii tematycznych wraz z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM na adres mailowy: biuro@fundacjabowarto.pl do
dnia 31 sierpnia 2015 r. zgodnie z podanymi niżej wymogami uczestnictwa w Konkursie.
2. Zgłoszenie prac/zdjęć na Konkurs jest równoznaczne z OŚWIADCZENIEM, iż osoba
nadsyłająca:
a) jest autorem/autorką załączonego zdjęcia,
b) prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na
wystawienie i ich publikowanie również dla celów promocyjnych Konkursu oraz przyjmuje
na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować
przeciwko organizatorom Konkursu,
c) przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
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REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN

d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883),
e) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanego zdjęcia w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu oraz celów statutowych Fundacji BO WARTO na stronie www.fundacjabowarto.pl.

§ 6.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać max. dwa samodzielnie wykonane w 2015 roku
zdjęcia (po 1 z ww. kategorii tematycznych).
2. Wymagana wielkość zdjęcia to max. 2MB, w formacie JPG, rozmiary: każdy z boków – długość i szerokość muszą mieścić się w przedziale między 900px, a 1800px. Zdjęcie w poziomie.
3. Przesyłany plik ze zdjęciem musi zostać zatytułowany imieniem i nazwiskiem jego autora.
4. Tylko fotografie odpowiadające tematyce i wymogom formalnym będą ocenianie.
5. Warunkiem oceny nadesłanej pracy/zdjęcia jest przesłanie wraz z nią formularza zgłoszeniowego.

§ 7.
HARMONOGRAM KONKURSU
1 lipca 2015 r.

Ogłoszenie Konkursu i rozpoczęcie naboru konkursowego
Ostateczny termin nadsyłania zdjęć konkursowych wraz z formularzem
zgłoszeniowym na adres mailowy biuro@fundacjabowarto.pl

31 sierpnia 2015 r.
do 13 września 2015 r.
13 września 2015 r.

Umieszczenie wyników Konkursu oraz zwycięskich prac na stronie Fundacji
www.fundacjabowarto.pl i www.siekierki-reaktywacja.pl
Rozdanie dyplomów i nagród dla zwycięzców Konkursu podczas IV. Święta
Siekierek

§ 8.
JURY KONKURSU
1.
2.

Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny zgłoszonych zdjęć.
Oceny jury są tajne i ostateczne.

§ 9.
NAGRODY KONKURSU
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
Najciekawsze zdjęcia, spośród nagrodzonych, zostaną umieszczone w nowej lokalnej ”Gazecie
Siekierkowskiej”, której promocja nastąpi podczas IV. Święta Siekierek.

§ 10.
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu;
2. W sprawach szczegółowych związanych z Konkursem należy kontaktować się z Fundacją
BO WARTO.
Fundacja BO WARTO
ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa, www.fundacjabowarto.pl
tel.: 602- 228-732, tel/fax.: 22 651 02 40, e-mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl
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