REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ŻUTW
„Wakacje 2019 - fotka wywołująca uśmiech”
I. Organizatorzy
Żywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
II. Uczestnicy
Członkowie ŻUTW
III. Cel konkursu
1. Budzenie zainteresowań wśród członków ŻUTW
2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej.
3. Prezentacja twórczości seniorów w dziedzinie fotografii.
4. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
5. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni członków ŻUTW
IV. Zasady ogólne
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
2. Prace nie będą zwracane.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej ŻUTW
V. Zasady szczegółowe
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
3. Fotografie do konkursu należy nadesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
zywiecki3wiek@onet.pl
4. Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 fotografie zapisane w formacie JPEG o rozdzielczości
300 dpi i wymiarach minimum 20x30 cm

5. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając fotografię
zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację
tego wizerunku.
6. W prawym dolnym rogu fotografii prosimy o umieszczenie nazwiska autora.
7. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu,
kadrowaniu i redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
8. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie mogą być pracami nagrodzonymi w innych konkursach.
9. W e-mailu, w którym są przesyłane zdjęcia na konkurs powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika - numer telefonu - data i miejsce wykonania fotografii oraz oświadczenie o
posiadaniu praw autorskich (j.n) do przesłanych prac.
10. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej ŻUTW
VI. Terminy
Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatora należy przesyłać do dnia 30.09.2019r. na adres
zywiecki3wiek@onet.pl
VII. Ogłoszenie wyników i nagrody
1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.
2.Ocena fotografii będzie uwzględniać ich walory artystyczne, a także jakość i oryginalność
3.Przewidziane są nagrody za najciekawsze zdjęcia, możliwe są wyróżnienia
4. Decyzje jury są ostateczne.
5 Jury nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przed wykładem ŻUTW i opublikowane na stronie ZUTW
VIII. Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe
uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów

konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej ŻUTW. W sprawie roszczeń
wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na
nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Organizator nie
zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez
podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.
IX. PRAWA AUTORSKIE 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że:
Ja,……………………(imię i nazwisko)- jestem autorem fotografii - przesłane fotografie nie
naruszają praw oraz dóbr osobistych osób trzecich - posiadam do niej wszelkie prawa włącznie z
zezwoleniem osób na niej przedstawionych do wykorzystania wizerunku tychże osób - zezwalam
organizatorowi na nieodpłatne publiczne wykorzystanie przesłanych fotografii, poprzez ich
zaprezentowanie na stronie internetowej ŻUTW
X. Informacje o konkursie można uzyskać u organizatorów:
Żywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Al. Wolności 5; 34-300 Żywiec
Tel: 661-749 -405

