KONKURS FOTOGRAFICZNY
WIDOK z OKNA w ramach akcji #ZOSTAŃWDOMU
Regulamin
§ 1.
ORGANIZATORZY KONKURSU
Organizatorem Konkursu Fotograficznego pn. ”WIDOK z OKNA” jest Fundacja BO WARTO (zwana
dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie, ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3.

§ 2.
CELE KONKURSU
1. Fotograficzne uwiecznienie widoku z siekierkowskiego okna w czasie pandemii.
2. Aktywizacja mieszkańców Siekierek.
3. Popularyzacja fotografii, jako odpowiedzialnej, aktywnej i kreatywnej formy spędzania
wolnego czasu.

§ 3.
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach:
► I kategoria: dzieci (do 12 lat)

► II kategoria: młodzież (13-18 lat)

► III kategoria: dorośli (od 19 lat)

2. W Konkursie mogą brać udział tylko amatorzy.

§ 4.
TEMATYKA KONKURSU
Prace konkursowe muszą się w sposób ścisły wiązać z tematem Konkursu i w ciekawych ujęciach
ukazywać z okien mieszkań rzeczywistość Siekierek w czasach pandemii koronowirusa.

§ 5.
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie tylko jednego ZDJĘCIA wraz z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM na adres mailowy: biuro@fundacjabowarto.pl do dnia 3 kwietnia
2020 r. zgodnie z podanymi niżej wymogami uczestnictwa w Konkursie.
2. Zgłoszenie zdjęć na Konkurs jest równoznaczne z OŚWIADCZENIEM, iż osoba nadsyłająca:
a) jest autorem/autorką załączonego zdjęcia,
b) przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883) i przepisami RODO,
d) 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 tylko jedno samodzielnie wykonane
w tym (2020 roku) zdjęcie.
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2. Wymagana wielkość zdjęcia to max. 2MB, w formacie JPG.
3. Przesyłany plik ze zdjęciem musi zostać zatytułowany imieniem i nazwiskiem jego autora.
4. Obróbka zdjęć przesłanych na Konkurs może polegać jedynie na działaniach podobnych do
uzyskiwanych w ciemni fotograficznej, tj. rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru,
wypalaniu, kadrowaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, kolaż, manipulacja cyfrowa) są
niedopuszczalne.
5. Tylko fotografie odpowiadające tematyce i wymogom formalnym będą ocenianie.
6. Warunkiem oceny nadesłanej pracy/zdjęcia jest przesłanie wraz z nią formularza zgłoszeniowego.
7. Przesłane prace/zdjęcia nie będą zwracane.

§ 7.
HARMONOGRAM KONKURSU
24 marca 2020 r. Ogłoszenie Konkursu i rozpoczęcie naboru konkursowego
Ostateczny termin nadsyłania zdjęć konkursowych wraz z formularzem
3 kwietnia 2020 r.
zgłoszeniowym na adres mailowy biuro@fundacjabowarto.pl
5 kwietnia 2020 r. Ogłoszenie wyników

§ 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 (miejsce od I do III, w każdej kategorii) otrzymają upominki i dyplomy.
Będą one wręczane w najbliższym terminie po zakończeniu społecznej kwarantanny w 2020 r.

§ 10.
PRZEPISY KOŃCOWE
1.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu;
W sprawach szczegółowych związanych z Konkursem należy kontaktować się z Fundacją
BO WARTO.

Fundacja BO WARTO
ul. Batalionu AK „Bałtyk” 7/U3, 00-713 Warszawa,
www.fundacjabowarto.pl tel.: 602- 228-732, tel/fax.: 22 400 86 46,
e-mail: biuro@fundacjabowarto.pl
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