REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„CZTERY PORY ROKU W GMINIE PRUCHNIK”
ORGANIZATOR KONKURSU:
1.1. Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku.
1.2. Gmina Pruchnik.
1.3. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej.
2. CELE KONKURSU:
2.1. Promowanie walorów krajobrazowych i atrakcji turystycznych Ziemi Pruchnickiej.
2.2. Rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych.
2.3. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii.
2.4. Promowanie osiągnięć mieszkańców Gminy Pruchnik.
2.5. Wdrażanie społeczności lokalnej do wartościowych form spędzania czasu wolnego, w tym aktywnego
wypoczynku.
3. TEMATYKA KONKURSU:
Tematyką Konkursu są walory krajobrazowe oraz atrakcje turystyczne Ziemi Pruchnickiej uchwycone na
fotografiach wykonanych przez mieszkańców poszczególnych miejscowości Gminy Pruchnik.
Zdjęcia mogą dotyczyć:
a) piękna krajobrazu, środowiska naturalnego (fauny i flory);
b) architektury, zabytków, miejsc pamięci;
c) historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego;
d) atrakcji turystycznych.
4. FORMA KONKURSU / ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
4.1. Konkurs ma formę otwartą dla wszystkich mieszkańców Gminy Pruchnik.
4.2. W Konkursie mogą wziąć udział: dzieci, młodzież i dorośli.
4.3. Motywem przewodnim konkursu są „Cztery pory roku w Gminie Pruchnik”.
4.4. Konkurs podzielony jest na 4 edycje:
Edycja I – „Zimowe płatki śniegu” – od lutego 2021 r. do 20 marca 2021r.
Edycja II – „Wiosenne podmuchy wiatru” – od 21 marca do 20 czerwca 2021r.
Edycja III – „Letnie promyki słońca” – od 21 czerwca do 23 września 2021r.
Edycja IV – „Jesienna paleta liści” – od 24 września do 30.11.2021r.
4.5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia do każdej pory roku.
4.6. Nadesłane fotografie należy opisać według wzoru : Imię i Nazwisko_Edycja_ Tytuł zdjęcia.
4.7. Prace konkursowe – zdjęcia w wersji elektronicznej w formacie jpg
rozmiar minimum (1280 x 1024). minimalną rozdzielczości 300 dpi,
4.8. Praca konkursowa powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
5.1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Pruchnik.
5.2. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za treść, charakter oraz kontekst przesłanych fotografii ze
szczególnym uwzględnieniem naruszenia praw lub/i wyrządzenia szkód w stosunku do osób trzecich
wynikłych z rozpowszechnianie tych fotografii.
5.3. Autor wyraża zgodą na nieodpłatne, nieograniczone rozpowszechnianie zdjęć przez Organizatora bez
prawa dalszej odsprzedaży.
5.4. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a) prace konkursowe – zdjęcia zgodne z tematyką Konkursu (max. 3 egz. do każdej edycji Łącznie
12 zdjęć);
b) wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie CKSiT (link do formularzy)
Dorośli – https://forms.gle/AyYuAgSvfPZsFmpu6
Niepełnoletni – https://forms.gle/7kDrPADm1MEVPUrM7

5.5. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie fotografii do danej kategorii wraz z opisem
Imię i Nazwisko_ Edycja _Tytuł na adres Organizatora: ckpruchnik@gmail.com
5.6. Terminy zgłoszeń i nadesłania prac konkursowych:
ZIMA – do 20.03.2021r.
WIOSNA – do 20.06.2021r.
LATO – do 23.09.2021r.
JESIEŃ – do 30.11.2021r.
Zgłoszenie całoroczne (do wszystkich kategorii) dodatkowo premiowane !
6. KRYTERIUM OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
7.1. Komisja w ocenie prac konkursowych weźmie pod uwagę następujące kryteria:
•
•
•

zgodność z tematem i jego interpretację
oryginalność (pomysłowość)
walory artystyczne

7. NAGRODY:
7.1. Nagrody za I, II, III miejsce.
7.2. Wykorzystanie zdjęć w publikacjach książkowych, prasowych oraz promocyjnych
(np. kalendarzach, folderach, pocztówkach) Organizatora oraz Gminy Pruchnik
z podaniem danych autora prac.
7.3. Publikacja prac – wystawa online na stronach internetowych Organizatora
i partnerów.
7.4. Gadżety pamiątkowe.
8. ZASADY NAGRADZANIA
8.1. O wyłonieniu Laureatów Konkursu decyduje Komisja powołana przez Organizatora.
8.2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
8.3. W każdej z edycji konkursu Organizator przyzna I, II, III miejsce.
8.4. Organizator dodatkowo dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień.
8.5. Wyniki każdej edycji Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora
i Partnerów: smzp.pl; ckpruchnik.pl; gminapruchnik.pl.
8.6. O miejscu i terminie odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
9. POSTANOWIENIA OGÓLNE
9.1. O ewentualnych zmianach (termin, zasady konkursu) Organizator powiadomi uczestników odpowiednio
wcześniej.
9.2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
9.3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień powyższego regulaminu.
9.4. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji nadesłanych prac.
10. DANE KONTAKTOWE
Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku
ul. Ks. B. Markiewicza 20
37-560 Pruchnik
tel. 16 628 80 65, 504 069 194 - w godz. 13:00 – 18:00

