
Regulamin Konkursu Fotograficznego: 
„JESIEŃ W GMINIE W WOHYNIU”.

I. Przepisy ogólne

1. Organizatorem Konkursu są: Gmina Wohyń wspólnie z Gminnym Centrum Kultury
    w Wohyniu.
2. Celem konkursu jest:
   - popularyzacja i upowszechnienie fotografii jaki dziedziny sztuki,
   - ukazanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych naszej gminy w okresie jesieni,
   - zachęcanie do odwiedzania znanych lub mniej znanych miejsc w gminie Wohyń.
3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Wohyń.
4. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją jego warunków, wyrażonych
    w Regulaminie.
5. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
6. Regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach organizatorów:

www.gminawohyn.pl , www.gck.gminawohyn.pl  oraz na facebookowym profilu GCK.

                                                 II. Przepisy dotyczące pracy

1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.
2. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu zdjęcia przedstawiającego
    wybrane miejsce na terenie gminy Wohyń w jesiennej szacie. Zgłoszone do konkursu
    zdjęcie powinno być pracą autorską i nie może być wcześniej publikowane ani brać
    udziału w innych konkursach.
3. Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną na maila: gckwohyn@vp.pl lub dostarczyć
    osobiście w formie cyfrowej do siedziby organizatora: Gminne Centrum Kultury 
    w Wohyniu, ul. Plac 9 września 1939 r. nr 4. w nieprzekraczalnym terminie
    do 18   listopada 2022 roku (piątek). Zdjęcia powinny być dostarczone w oryginalnej
    rozdzielczości i formacie JPEG.
4. Zgłoszenie będzie poprawne, gdy znajdą się w nim:
   • wykonane zdjęcie,
   • wypełniona czytelnie karta zgłoszenia (zał. nr 1 do niniejszego regulaminu).
5. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
    na udział w Konkursie (zał. nr 2 do niniejszego regulaminu).

                                                   III. Terminarz Konkursu

1. Czas trwania konkursu: od 17.10 do 18.11.2022r.
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
3. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez organizatora na potrzeby Konkursu.
4. Decyzje Jury są ostateczne oraz nie przysługują od nich odwołania lub skargi.

                                                                IV. Nagrody

1. Organizator przewiduje dla zwycięzców Konkursu, którzy zajęli odpowiednio I, II oraz
    III miejsce, cenne i atrakcyjne nagrody.
2. Organizator przewiduje nagrodę specjalną za fotografię odznaczającą się wyjątkową
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    wartością artystyczną.

                                          V. Oświadczenia uczestnika Konkursu

1. Uczestnik oświadcza, że zgłaszając swój udział w  konkursie, wyraża zgodę zgodnie
    z  art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
    o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie jego
    danych osobowych w celach konkursowych.
2. Uczestnik oświadcza, że jest się autorem nadesłanej pracy oraz wyraża zgodę na
    nieodpłatne wykorzystywanie i powielanie zdjęcia przez organizatorów, według potrzeb
    wynikających z przyjętego przez nich sposobu rozpowszechniania pracy dla celów
    promocyjnych, informacyjnych i komercyjnych.
3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z informacją na temat przetwarzania jego danych
    osobowych zawartych w klauzuli informacyjnej.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie.
    Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów, a sprawy
    nieuregulowane niniejszym regulaminem również rozstrzygają Organizatorzy.


