"Magia świąt w obiektywie"
ORGANIZATOR:
Szprotawski Dom Kultury
ul. Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa
tel. 68 376 24 01, 500202518

e-mail: szdk@szdk.pl

CEL KONKURSU:
 Propagowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
 Ukazywanie piękna Świąt Bożonarodzeniowych
 Zapoznanie z różnorodnością obyczajów świątecznych

ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs jest otwarty, zapraszamy wszystkich fotografujących bez ograniczeń wiekowych,
zarówno amatorów i profesjonalistów
2. Konkurs polega na przygotowaniu zdjęć związanych z tematyką Świąt Bożego Narodzenia


„Boże Narodzenie w mojej rodzinie”



„Wyjątkowość świąt w mojej okolicy” ( iluminacje domów, ulic, świątyń)

3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii w formacie JPG o wymiarach
min.1600x1200 pikseli i max w plikach nie przekraczających 3MB.
4. Nie zezwala się stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii
5. Prace w formie papierowej: wydruk, zdjęcie (20 cm x 30 cm lub 40 cm x60 cm) dostarczyć
listownie lub osobiście do 31.12.2017r. na adres:
Szprotawski Dom Kultury
ul. Mickiewicza 1
67-300 Szprotawa

6. Do prac należy dołączyć: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy,
7. Dostarczone fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują
autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY:
 Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 7. 01. 2018 r. podczas Koncertu Kolęd
w sali widowiskowej SzDK. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja ta znajdzie się również na naszej stronie internetowej i profilu Fb.
 Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 Organizatorzy przewidują nagrody za I-III miejsce oraz wyróżnienia. Nagrody rzeczowe nie
podlegają zamianie na inne. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo innego
podziału nagród i wyróżnień.

WYKORZYSTYWANIE PRAC
Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie formularza konkursowego oświadcza, iż:
 Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii
 Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie internetowej organizatora i
współorganizatorów w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
 Osoby biorące udział w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania,
zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci
komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania,
wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach
marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr
133 poz.833 z póz. zm.

