REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNGO POD PATRONATEM
WÓJTA GMINY NADARZYN

”NADARZYN – NASZA MAŁA OJCZYZNA”

1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Nadarzyn, Biblioteka Publiczna Gminy
Nadarzyn i Nadarzyński Ośrodek Kultury
Konkurs ma zasięg gminny.

2. Cel i założenia
Zamierzeniem organizatorów konkursu jest zachęcenie mieszkańców gminy
do zatrzymania w kadrze piękna ziemi nadarzyńskiej, jej tradycji, folkloru oraz innych
walorów czego efektem będzie wystawa prac.
Zachęcamy wszystkich miłośników fotografii do zatrzymania w kadrze
najciekawszych i tajemniczych zakątków ziemi nadarzyńskiej. Fotografując
najcenniejsze obiekty, starajcie się zaprezentować przede wszystkim ich mało znane
strony. Nawet na najbardziej utartych szlakach można bowiem znaleźć całkowicie
pomijane, bądź traktowane dotychczas marginalnie „perełki”.

3. Tematyka
Konkurs przebiegać będzie w następujących kategoriach:
A. Zabytki architektury i budownictwa
(budynki, zabytkowe układy architektoniczne i inne)
B. Atrakcje krajoznawcze
(obiekty działalności turystycznej, techniki, zbiory sztuki i obiekty
artystyczne)
C. Sacrum. Obiekty sakralne

(obchody religijne, budownictwa sakralne, cmentarze)
D. Folklor
(ludowe imprezy folklorystyczne, targi i pokazy sztuki ludowej, itp.)
E. Imprezy Kulturalne
(festiwale, koncerty, imprezy, jarmarki)
F. Nadarzyn wczoraj i dziś
(porównanie obiektów na starych fotografiach z ich obecnym wyglądem)
G. Portret*
(mieszkańcy, ciekawi ludzie z terenu gminy, osoby wykonujące nietypowe
zawody i prace)

4. Kryteria uczestnictwa
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy w wieku od 14 lat.


każdy uczestnik konkursu może zgłosić do oceny do 3 prac (ze wszystkich
kategorii łącznie)



prace mogą być czarno-białe lub kolorowe



każdą pracę (zdjęcie) na odwrocie należy opisać podając: imię i nazwisko, tytuł
zdjęcia i oznaczenie kategorii [A-G]



nie zgłoszone lub nie podpisane prace nie podlegają ocenie



do prac konkursowych należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę
uczestnictwa oraz oświadczenie opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej,



wymagany format prac konkursowych – fotografia o wymiarach 10 x 15 cm oraz
oryginalny zapis na płytkach CD o rozmiarach minimum 1024 x 768 pixeli



zdjęcia nie mogą być poddawane obróbce elektronicznej

*

Osoba sportretowana na zdjęciu musi wyrazić zgodę na upowszechnieniu jej wizerunku i udział w konkursie.

2

5. Kryteria ocen
W ocenie prac konkursowych Jury brać będzie pod uwagę:
a) ukazanie tematyki określonej w regulaminie,
b) oryginalność wizji proponowanej tematyki,
c) wartości poznawcze i edukacyjne,
d) ogólne wrażenie artystyczne

Decyzje Jury są nieodwołalne.

Prace, które zostaną nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane na
wystawę zostaną zamieszczone w galerii na stronie internetowej Biblioteki Publicznej
Gminy Nadarzyn. Na w/w prace nie są przewidziane honoraria autorskie.
Prace nagrodzone, wyróżnione, zakwalifikowane do wystawy po cyklu
ekspozycji, pozostają własnością organizatora konkursu.

6. Terminy
1. przyjmowanie prac konkursowych do dnia 31.03.2014
2. obrady Jury – II tydzień marca 2014 r.
Prace należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w zamkniętej kopercie z
dopiskiem Konkurs fotograficzny – „Nadarzyn - Nasza Mała Ojczyzna”.

7. Nagrody

A) I NAGRODA – cyfrowy aparat fotograficzny
B) II NAGRODA – akcesoria komputerowe
C) III NAGRODA – nagrody książkowe
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Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają dyplomy.

Jury w zależności od poziomu nadesłanych prac może zdecydować o innym podziale
nagród niż przewiduje regulamin.

Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody lub
przyznania wyróżnienia do opublikowania imienia, nazwiska i miejscowości
zamieszkania.

Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na
własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do
nadesłanych prac. Przez fakt nadesłania zdjęć osoby wyrażają zgodę na bezpłatne
wykorzystywanie tych prac przez organizatorów– bez uiszczenia honorarium
autorskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy:
Urząd Gminy Nadarzyn
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
Nadarzyński Ośrodek Kultury

Załączniki:
1) Karta uczestnictwa
2) Oświadczenie osoby pełnoletniej
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