REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Janikowo w czterech porach roku”

Konkurs zostanie zakończony wystawą fotografii laureatów.

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Fotograficznym ,, Janikowo
w czterech porach roku ”, którego Organizatorami są Urząd Gminy i Miasta Janikowo oraz
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Ocenie podlegać będą prace fotograficzne wykonane na
terenie miasta, które odzwierciedlą walory miejscowości w wybranej porze roku przez autora
zdjęć.

Zachęcamy do udziału !

I. Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy i Miasta Janikowo oraz Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury. Zasady określono w niniejszym regulaminie.
2. Celem Konkursu jest:
- promocja Gminy i Miasta Janikowo, poprzez ukazanie wyjątkowych miejsc,
- rozwijanie wrażliwości artystycznej,
- popularyzacja sztuki artystycznej,
- wzbudzenie zainteresowania najbliższym otoczeniem,
- zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna w naszej okolicy;
3. W Konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią amatorsko, bądź
zawodowo.
4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.
II. Przepisy dotyczące prac
1. Konkurs fotograficzny „Janikowo w czterech porach roku” skierowany jest do wszystkich
zajmujących się fotografią profesjonalnie bądź amatorsko.
2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 4 fotografie, które przedstawiają krajobraz,
architekturę, historię, przyrodę czy tradycję naszego miasta…
3. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub dostarczyć osobiście
do sekretariatu MGOK w Janikowie, ul. Przemysłowa 26 , 88-160 Janikowo,
w godzinach 7:00 – 15:00 do dnia 05.04.2019r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej
jakości technicznej.
5. Fotografie zostają nadesłane w formacie: odbitki na papierze fotograficznym o wymiarach
nie mniejszym niż A4. Oryginalne fotografie należy zapisać w postaci cyfrowej na nośniku
CD (format JPG). Rozdzielczość zdjęcia musi być do 300 dpi.
6. Każda praca powinna zostać opisana: data i miejsce wykonania zdjęcia oraz imię
i nazwisko autora
Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych, loga, znaku wodnego.

7. Do dużej koperty (zaadresowanej na: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie ul.
Przemysłowa 26 z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny „Janikowo w czterech porach roku”,
należy włożyć fotografie,
podpisany załącznik 1 (dostępny na stronie
www.mgok.janikowo.com) oraz płytę CD z nagranymi zdjęciami w formie.
8. Zdjęcie powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.
9. Organizatorzy konkursu nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub
zaginięcie prac przesłanych pocztą.
10. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane,
ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wymienionych wyżej wymogów.
12. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych
jak również z niego wyłączonych. W/w prace przechodzą na własność organizatora i mogą
zostać wykorzystane w dowolny sposób, autor zaś zrzeka się praw autorskich.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielą:
Agata Włoch i Adam Grabowski (52) 351-44-36

