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II. Cele konkursu:






uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej
dokumentowania,
prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii,
upowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu,
rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

III. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza, zajmujący się fotografią amatorsko.
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
- kategoria I - uczniowie w wieku 7- 13 lat,
- kategoria II - uczniowie w wieku 14-19 lat.
IV. Zasady uczestnictwa w konkursie:








przedmiotem konkursu są oryginalne prace fotograficzne, wykonane przez uczestnika
samodzielnie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem i celami konkursu,
wyklucza się prace tworzone wspólnie przez kilku autorów,
technika wykonania fotografii jest dowolna,
pracami konkursowymi koordynuje nauczyciel lub instruktor uczestnika.
każdy uczestnik konkursu dostarcza jego Organizatorowi 3 fotografie o formacie 21x30 cm (A4),
opatrzone z tyłu godłem (hasłem), wraz z dołączoną kopertą, w której znajduje się kartka,
zawierającą imię i nazwisko, wiek autora, telefon kontaktowy, nazwę szkoły, imię i nazwisko
nauczyciela lub instruktora (wraz z jego telefonem kontaktowym),
udział w konkursie jest bezpłatny.

V. Termin i warunki dostarczenia prac:
Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu na adres:

Miejski Ośrodek Kultury
Al. Wolności 23
33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem na kopercie - konkurs fotograficzny,
w ostatecznym terminie do 8 czerwca 2018 r. ,
Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego).
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

VI. Ogłoszenie wyników i nagrody:







oceny prac dokona jury, w skład którego wejdą zawodowi fotograficy, powołani przez
Organizatora konkursu,
decyzje jury są ostateczne,
dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe,
prace laureatów konkursu będzie można obejrzeć na pokonkursowej wystawie w Galerii MOK,
wyniki konkursu, wraz z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami, zostaną opublikowane na
stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury oraz na jego profilu na facebooku, a uroczyste
wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu „Słowem i muzyką o Niepodległej”, który odbędzie
się w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w Sali Widowiskowej MOK.

VII. Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników
konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich
brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata
konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane na stronie internetowej MOK . Dane osobowe
uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego
obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie
odpowiedzialność ponosi autor.
Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw
autorskich do nich na rzecz Organizatora, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880 ze zm.) na wszelkich znanych w chwili
przekazania polach eksploatacji w szczególności: prawie do publikacji w mediach, stronach
internetowych, umieszczania w folderach i tego typu publikacjach oraz prawie zwielokrotniania,
kopiowania, przetwarzania.
Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu nadesłanych
przez niego zdjęć. Organizator nie zwraca nadesłanych prac, przechodzą one na własność Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu
Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443 89 59 wew. 23
www.mok.nowysacz.pl • www.facebook.com/MOK.NowySacz
mok@mok.nowysacz.pl

