KONKURS FOTOGRAFICZNY
NOWA RZECZYWISTOŚĆ
§1. Cel i tematyka
Policealne Studium Animatorów Kultury SKiBA we Wrocławiu, zwana dalej Organizatorem,
ogłasza Konkurs fotograficzny Nowa Rzeczywistość skierowany do osób w wieku od 16 do 26 lat.
Celem Konkursu jest popularyzacja medium fotografii jako dziedziny sztuki oraz zachęcenie
uczestników do kreatywnego wykorzystania czasu wolnego.
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§2. Zasady Konkursu
Przedmiotem Konkursu mają być fotografie odpowiadające na temat Nowa Rzeczywistość.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba w wieku od 16 do 26 lat.
Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie wykonane przez uczestnika konkursu,
do których posiada on pełne prawa autorskie, które nie brały wcześniej udziału w innym
konkursie.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu przez
Uczestnika.
§3. Zasady uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej i podpisanej przez osobę
upoważnioną Karty Zgłoszeniowej wraz ze zgłoszonymi pracami. Za osobę upoważnioną do
podpisania Karty Zgłoszeniowej uznaje się pełnoletniego autora pracy lub w przypadku osoby
niepełnoletniej, jego opiekuna prawnego.
Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną fotografię pojedynczą lub jeden zestaw
składający się maksymalnie z 3 fotografii tworzących tematyczną całość.
Prace należy przesłać za pomocą internetowej przestrzeni dyskowej (link dostępowy do
plików) wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą Zgłoszeniową na adres e-mail:
promocja@skiba.edu.pl z dopiskiem Konkurs Fotograficzny.
Pliki przygotowane do druku w rozmiarze 50x70 cm, przestrzeń kolorystyczna sRGB, mają być
zapisane w formacie JPG lub TIFF.
Nazwa pliku powinna być zapisana alfabetem łacińskim bez użycia lokalnych znaków
diakrytycznych według podanego schematu: nazwisko-imie-tytul-nr-rok.jpg (*tif)
np. kowalski-jan-sloneczniki-01-2020.jpg
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej
jakości technicznej, niezgodnych z Regulaminem oraz takich które naruszają dobra innych
osób.
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Prace konkursowe należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2021 r.
Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania Organizatorowi prac na Konkurs oświadcza, że:
jest autorem zdjęć,
posiada pełne prawa autorskie do przesłanych zdjęć,
posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu zdjęć na uczestnictwo w Konkursie,
posiada zgodę osób, których wizerunki zostały wykorzystane do realizacji zdjęć na ich
udostepnienie oraz zgodę na to, że prace wraz z ich wizerunkiem staną się własnością
Organizatora i będą nieodpłatnie i publicznie wystawiane, wprowadzane do pamięci
komputera, utrwalane wszelkimi metodami w tym (na nośnikach magnetycznych,
elektronicznie, CD-ROM), powielane, wprowadzane do obrotu i rozpowszechnienie
włączając w to publikację w gazetach, okazjonalnych wydawnictwach, folderach,
publikacjach elektronicznych, stronach internetowych Organizatora i mediach
społecznościowych m.in. Facebook, Instargram, YouTube itp., na potrzeby realizacji
Konkursu, rozpropagowania informacji o nim lub o działalności statutowej Organizatora;
ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać
skierowane do Organizatorów Konkursu
Ponadto Uczestnik:
wyraża zgodę na publikację nadesłanych zdjęć na stronach Organizatora i mediach
społecznościowych, a także na wykorzystywanie ich w działaniach promocyjnych
Organizatora,
wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu
do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
jeżeli nie jest pełnoletni to opiekun prawny podpisuje Kartę Zgłoszeniową wraz
z Oświadczeniem.
§4. Nagrody

1. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy.
2. Przewiduje się Nagrodę Główną oraz wyróżnienia.
3. Wybrane prace zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej oraz na stronach Organizatora
i portalach społecznościowych.
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Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkurs.
Komisja zastrzega sobie prawo do przyznawania miejsc ex aequo.
Zadaniem Komisji jest:
kwalifikacja zgłoszonych prac do udziału w konkursie,
wybór prac do wystawy pokonkursowej,
ocena zgłoszonych prac,
przyznanie nagród i wyróżnień,
Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:
kryteria merytoryczne,
wartość artystyczną i kreatywność,
jakość techniczną prac.
Zwycięscy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora drogą mailową lub
telefonicznie.
6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach Organizatora do dnia 08.04.2021 r.
7. Termin wystawy pokonkursowej oraz wręczenia nagród zostanie podany przez Organizatora
w terminie późniejszym.
8. Decyzje Komisji Oceniającej są ostateczne.
Koordynator Konkursu: mgr Michał Pietrzak
Wsparcie promocyjne: Dział promocji Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we
Wrocławiu, tel.: +48 71 792 50 01 e-mail: promocja@skiba.edu.pl

