Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Dziedzictwo kulturowe powiatu jasielskiego i okresu Svidnik”
w ramach mikroprojektu pn. „Rozwój potencjału turystycznego Powiatu Jasielskiego
i Okresu Świdnik /Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník”.

Załącznik do Uchwały Nr 111/21
Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 27.09.2021 r.

I.

Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Powiat Jasielski.
3. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie szkół
ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego.
4. Tematem konkursu jest „Dziedzictwo kulturowe powiatu jasielskiego i okresu Svidnik”.
5. Cele konkursu:
 rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania fotografią,
 popularyzowanie twórczości fotograficznej,
 promowanie turystyki krajoznawczej,
 upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie,
 ukształtowanie w młodych jednostkach poczucia własnej tożsamości regionalnej jako postawy
zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska,
 kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o konieczności zachowania zabytków
 uwrażliwienie na piękno przyrody.
6. Prace nadesłać można w terminie od 04.10.2021 do 29.10.2021.

II.

Warunki konkursowe

1. Uczestnik zgłasza jedną wykonaną przez siebie fotografię. Powinna być w formacie JPEG (o jak
najniższym stopniu kompresji) oraz o rozdzielczości co najmniej 8 megapikseli.
2. Nadsyłać można wyłącznie prace autorskie, które nie uczestniczyły w żadnym innym konkursie i nie
były nigdzie publikowane ani prezentowane.

3. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym dóbr
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
4. Fotografię konkursową wraz z następującymi załącznikami: wypełnionym formularzem zgłoszenia,
klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz zgodę opiekuna/ rodzica
należy nadesłać w formie elektronicznej na adres mdkjaslo@o2.pl.
5. W formularzy zgłoszeniowym należy podać imię i nazwisko uczestnika konkursu, tytuł fotografii,
opis zdjęcia (max 300 znaków), miejsce wykonania fotografii oraz pozostałe dane wymagane
w formularzu.
6. Uzupełnione i podpisane załączniki należy przesłać w formie skanu w pliku .pdf lub .jpeg.
7. Nie dopuszcza się do konkursu prac będących fotomontażem (zawierających sztucznej ingerencji w
zdjęcie np. podmieniania nieba, wycinania lub dodawania elementów zdjęcia itp.) oraz prac o niskiej
jakości technicznej. Powinny być też pozbawione znaków wodnych.
8. Dopuszcza się podstawową obróbkę fotografii, np. rozjaśnianie, korekcję barw, tzw. ciemnię
cyfrową (wywołanie pliku RAW w oprogramowaniu typu Lightroom, DxO Optics Pro, darktable), itp.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej
wymogów.

III.

Uwagi końcowe

1. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez Organizatora.
2. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:
 uczniowie szkół podstawowych,
 uczniowie szkół ponadpodstawowych.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach
propagowania idei konkursu, publikacji w materiałach promocyjnych mikroprojektu.
4. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
5. Nadesłanie prac jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie bez podania przyczyn.
7. Wyróżnieni do finału laureaci o wynikach zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie.
8. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną podane na stronie
https://mdkjaslo.pl w terminie do dnia 19.11.2021r.

