Regulamin Konkursu Fotograficznego "Cudze chwalicie,
swego nie znacie”
Tematem fotografii powinny być szczególnie interesujące i urokliwe miejsca, zabytki i inne
charakterystyczne obiekty gminy Lubień. Konkurs wpisany jest w tegoroczne obchody 650-lecia
lokacji Lubnia.
Cel konkursu
Celem konkursu jest promowanie gminy Lubień i ukazywanie jej w sposób ciekawy i oryginalny. Konkurs ma
również umożliwić prezentację dorobku twórców fotografików.
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. W konkursie może wziąć udział każdy niezależnie od
wieku czy miejsca zamieszkania.
3. Każdy z autorów może nadesłać do 10 fotografii. Należy także dołączyć zdjęcia zapisane w formacie JPG na
płycie CD
4. Prace należy opisać wg wzoru:
•
•
•
•

IMIĘ, NAZWISKO, WIEK, ADRES autora (w przypadku typowania przez szkołę – nazwa placówki).
OBIEKT, KTÓRY PRZEDSTAWIA ZDJĘCIE
(z podaniem miejscowości w której się znajduje)
TYTUŁ ZDJĘCIA-propozycja autora
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU potwierdzające jego prawa do zdjęcia
(np. "Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia-JAN KOWALSKI")

5. Technika wykonania prac jest dowolna.
6. Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 30 października 2010r. Informacja terminie rozstrzygnięcia konkursu oraz
ogłoszenia wyników ukaże się na stronie organizatora oraz na stronie gminy Lubień www.lubien.pl
Prace , które wpłyną do dnia do 30 lipca 2010 r. zostaną zaprezentowane na wystawie z okazji 650-lecia
lokacji Lubnia, w czasie trwania Dni Lubnia
7. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
8. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.goklubien.pl oraz stronie Urzędu Gminy Lubień www.lubien.pl
9. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.goklubien.pl i www.lubien.pl
Udział
w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w
następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w
Internecie oraz w innych formach utrwaleń.
10. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora.
11. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja
należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
12. Wszystkie prace zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej, zaś najlepsze ozdobią wnętrze Urzędu
Gminy w Lubniu.
13. Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody, które zostaną wręczone w miejscu i czasie określonym
przez Organizatora. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

