Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie,
grodkowski FOTOKLUB
ogłasza

KONKURS FOTOGRAFICZNY 2020
„MOJE MIASTO – GRODKÓW”
ARCHITEKTURA LUDZIE WYDARZENIA NATURA

REGULAMIN
Organizatorem konkursu fotograficznego „Moje miasto Grodków” zwanym dalej "Konkursem" jest
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie, ul. Kasztanowa 16 49-200 Grodków, zwany dalej:
„Organizatorem”.
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących – dzieci, młodzieży i dorosłych.
2.

Rozpatrywany będzie w kategorii wiekowej
I (szkoły podstawowe) oraz kategorii wiekowej II (szkoły średnie i dorośli).

3. Zdjęcia tematycznie związane z miastem i gminą Grodków: tematyka prac ARCHITEKTURA
(budynek lub grupa budynków, niebanalne ujęcie zabytków miasta i gminy Grodków, detale
architektoniczne, nowoczesne uchwycenie atmosfery miasta wraz z jej infrastrukturą), LUDZIE
(portret, grupa, zdjęcie całej postaci w korelacji z otoczeniem), WYDARZENIA (zdjęcia
fotoreportaże z miejskich imprez, uroczystości lub innych wydarzeń związanych z życiem miasta),
NATURA (pejzaże, makro, pojedyncze elementy świata nieożywionego i ożywionego). Prace
można zgłaszać w kilku tematykach.
4. Do konkursu można zgłaszać do 10 zdjęć. Plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym
numerem fotografii np. „Kowalski1_natura”, „Kowalski2_ludzie”, a nie numerem nadanym przez
aparat fotograficzny oraz tematyką w jakiej kategorii zdjęcie będzie brało udział.
5. Przyjmowane są wyłącznie prace uprzednio nienagradzane, będące dziełem autora, który zgłasza
się jako uczestnik konkursu.
6. Zdjęcia w formie elektronicznej należy przesłać mailowo na adres
konkursfoto.grodkow@gmail.com
lub dostarczyć osobiście na adres organizatora: Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Kasztanowa 16,
49-200-Grodków, na płycie CD/DVD lub pendrive z dopiskiem „konkurs fotograficzny 2020”
Zgłoszenia przyjmuje instruktor OKiR – Ewa Kałuzińska.
7. Jakość plików:
Pliki powinny być w dużej rozdzielczości, tak, by można było wydrukować zdjęcia
w formacie A4-A3 (przykładowo wydruk wielkości A4 powinien mieć 216 mm x 303 mm
w rozdzielczości 300 DPI). Pliki powinny ważyć nie więcej niż 5 MB. (Organizator zastrzega
sobie prawo do prośby o pliki w lepszej jakości, jeśli okaże się, że zdjęcia zgłoszone nie nadają się
do wydruku w danym formacie).
Przykład: zdjęcie 30,5cmx40,5cm = 4323x5740 px w 300 dpi
8. Termin: do dnia 22 maja 2020 r.
O przyjęciu prac decyduje data wpłynięcia prac do OKiR.

9. Należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz podpisane RODO (załącznik
nr2).
Osoby małoletnie by wziąć udział w Konkursie powinny dołączyć do prac pisemną zgodę
rodziców bądź prawnych opiekunów (załącznik nr 3 oraz załącznik nr4).
10. Uczestnicy zostaną poinformowani, czy ich prace zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej.
11. Laureatom przyznane zostaną atrakcyjne nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria: I, II, III miejsce
II kategoria: I, II, III miejsce
12. Fotografie ocenia Jury powołane przez organizatora i jego decyzje są ostateczne.
Organizatorom przysługuje prawo do innego podziału nagród. Komisja weźmie pod uwagę:
a) walory artystyczne i estetyczne prac (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia),
b) interpretacja i nawiązanie do tematu Konkursu (ciekawe i nietypowe ujęcie tematu),
c) spełnienie wymogów formalnych.
13. Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród odbędzie się podczas oficjalnego otwarcia wystawy
w dniu 17.06.2020r. o godz. 18.00 w sali kameralnej Domu Kultury, ul. Kasztanowa 16
w Grodkowie. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na otwarcie wystawy i po odbiór nagród (jeśli
laureat nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w otwarciu wystawy jest możliwość upoważnienia
rodziny do odbioru nagrody lub odebrania jej osobiście w przeciągu tygodnia od daty otwarcia
wystawy pokonkursowej).
14. Prace zakwalifikowane na wystawę zostaną wydrukowane na koszt organizatora. Zdjęcia w formie
wydruków przygotowanych na wystawę będą własnością organizatora.
15. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu i przeniesieniem
autorskich praw na rzecz organizatora konkursu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
konkursu, organizacji wystawy pokonkursowej oraz informowania o konkursie w materiałach
własnych organizatora, a także innych środkach masowego przekazu.
16. Zgłoszenie w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do
prezentowanego zdjęcia.
17. Informacje na temat Konkursu można znaleźć na stronie Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
www.okir.pl w zakładce „konkursy” oraz na profilu https://www.facebook.com/okirgrodkow/
Informacji w sprawie konkursu udziela Wiesław Dubaniowski
OKiR Grodków, tel/fax 077/4155329, 662 23 82 43
Życzymy owocnej pracy i interesujących zgłoszeń na konkurs.

