REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„PALMOWA LIPNICA 2013”
1. Organizator
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej.
2. Cel konkursu
- dokumentacja i prezentacja dziedzictwa kulturowego regionu,
- upowszechnianie fotografowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- rozwijanie pasji i zainteresowań,
- rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności,
- prezentacja twórczości uczestników konkursu,
- promocja Lipnicy Murowanej i Konkursu Lipnickich Palm,
- archiwizowanie fotografii związanych z tematem konkursu.
3. Temat konkursu
Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach:
„Niedziela Palmowa” (zdjęcia dokumentujące niezwykłe wydarzenie w Lipnicy
Murowanej odbywające się w dniu 24.03.2013 r. - Konkurs Lipnickich Palm)
„Lipnickie klimaty” (zdjęcia ukazujące miejsca, przyrodę, architekturę, krajobraz
gminy Lipnica Murowana).
4. Zasady udziału
- konkurs ma charakter otwarty.
- osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty uczestnictwa zgodę rodziców
lub prawnych opiekunów na udział w konkursie.
- każdy z uczestników może zgłosić nie więcej niż 3 fotografie do każdej z kategorii
- minimalna wielkość przesłanych na konkurs zdjęć to 18 cm x 24 cm. Technika
wykonania fotografii jest dowolna.
- fotografie dostarczyć należy również w postaci elektronicznej w formacie JPG, TIF lub
RAW na płycie CD dołączonej do zdjęć.
- na odwrocie prace powinny być opisane następująco:
godło autora (pseudonim),
kategoria (Niedziela Palmowa/Lipnickie klimaty),
tytuł.
- do prac powinna być dołączona koperta opatrzona tym samym godłem (pseudonimem)
zawierająca kartę zgłoszenia z następującymi danymi:
imię i nazwisko autora,
godło autora (pseudonim),
rok urodzenia,
w przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców (opiekunów),
adres do korespondencji,

adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego,
płyta CD z fotografiami w postaci elektronicznej.
- prace przesłane do konkursu nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie zdjęć do konkursu jest
równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa
do wynagrodzenia twórcy
- prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 14 czerwca 2013r. na adres:
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej
32-724 Lipnica Murowana 74
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”
- Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i
regulaminu. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie
naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały
wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę
na publikowanie swojego wizerunku. Przesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą na
bezpłatne ich publikowanie w działaniach promujących fotografię, konkurs, Lipnicę
Murowaną, przedsięwzięcia Urzędu Gminy i organizatora – Gminnego Domu Kultury
w Lipnicy Murowanej.

5. Organizacja i przebieg konkursu
Powołane przez organizatora jury będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu
oraz wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w każdej
z kategorii.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 05.07.2013r.
Termin otwarcia wystawy i wręczenia nagród: do dnia 27.07.2013 r.
6. Nagrody
Organizatorzy przewidują dla zwycięzców i uczestników konkursu: pamiątkowe dyplomy,
nagrody finansowe oraz nagrody rzeczowe wg posiadanego stanu.
O wynikach konkursu, terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród uczestnicy zostaną
powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Informacja ta będzie również
umieszczona na stronie www.lipnicamurowana.pl

Serdecznie zapraszamy

