Odbite w lustrze
- międzyszkolny konkurs fotograficzny

REGULAMIN
§1
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium
w Gnieźnie.
§2
Cel konkursu
1. Rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych.
2. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
§3
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie 1 fotografii autorskiej w dowolnym formacie
(pion, poziom, kwadrat), maksymalna wielkość pliku 8 Mb.
2. Na zdjęciu powinien być ujęty motyw odbicia przedmiotu, osoby, krajobrazu
np.: w lustrze, tafli wody, szybie…
§4
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Konkurs ma charakter indywidualny.
3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia oświadczenia dotyczącego
przestrzegania praw autorskich i zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik).
W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie powinno być dodatkowo
potwierdzone podpisem rodzica/opiekuna prawnego.
§5
Zasady udziału w konkursie
1. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez autora.
2. Fotografie nie mogą być poddane fotomontażowi ani obróbce cyfrowej poza
podstawowymi zmianami w zakresie: kadrowania, nieznacznych korekcji jasności
i kontrastu, zmiany ilości kolorów (czarno-białe, sepia).

3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że:
 posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
 nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz innych
dóbr prawnie chronionych.
4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie
danych osobowych zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych oraz przeniesieniem praw autorskich na Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fotografii na wystawach
pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych lub informacyjnych.
6. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace nie nagrodzone w innych konkursach
oraz będące oryginalnymi pracami autorów.
7. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.
§6
Format fotografii i warunki dostarczenia
1. Fotografia autorska w dowolnym formacie JPG, PNG, PDF (pion, poziom, kwadrat),
maksymalna wielkość pliku 8 Mb.
2. Pracę należy przesłać na adres bibliotekaMilenium@milenium.edu.pl do 31 marca
2021 roku.
3. W treści wiadomości należy podać następujące dane:
 imię i nazwisko autora,
 nazwę szkoły,
 skan podpisanego oświadczenia.
§7
Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatora.
2. Prace zostaną ocenione wg następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu,
oryginalność zdjęcia, jakość wykonania.
3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
4. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze fotografie. Laureat otrzyma nagrodę – bon
upominkowy o wartości 150,00, pozostali laureaci nagrody rzeczowe.
5. Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora,
w mediach społecznościowych Organizatora oraz w prasie lokalnej.
6. Wszystkie nadesłane fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej
w siedzibie organizatora. On-line
7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

8. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu jego rozstrzygnięcia.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac lub
rozwiązania konkursu bez podania przyczyny.

§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób
trzecich przez uczestników konkursu.
2. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej uczelni www.milenium.edu.pl w
zakładce „biblioteka”

Dane kontaktowe koordynatora konkursu:
Elżbieta Sobecka
adres e-mail: elzbieta.sobecka@milenium.edu.pl lub
BibliotekaMilenium@milenium.edu.pl
tel.: 604 442 267

....................................................

Gniezno, …......................

(imię i nazwisko ucznia)

…..................................................
(nazwa szkoły)

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Międzyszkolnego Konkursu
Fotograficznego Odbite w lustrze… i zgłoszona przeze mnie fotografia jest mojego
autorstwa.
2. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu konkursu i wyrażam zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska
na potrzeby konkursu fotograficznego.
3. Oświadczam, że rozpoznawalne na zdjęciach osoby wyraziły zgodę na publikację ich
wizerunku.

….........................................................
(podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej)

….............................................................
(podpis uczestnika konkursu)

