Żuławskie Zabytki
R E G U LA M I N K O N K UR S U F O T O G R A F I C Z N E G O
w ramach projektu Przywrócić szacunek zabytkom w delcie Wisły
Cel konkursu
Konkursu fotograficzny „Żuławskie Zabytki” ma na celu zwrócenie uwagi na problemy, piękno, wartość
historyczną, unikatowość żuławskich zabytków.
Organizator:
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdański - Klub Nowodworski
Zasady konkursu:
1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
- otwarta dla zwiedzających obiekty zabytkowe na Żuławach.
- dla uczestników warsztatów Młodzieżowego Pogotowia Konserwatorskiego.
2. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć. Każde zdjęcie będzie rozpatrywane osobno.
3. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką. Fotomontaż jest dozwolony.
4. Zdjęcia należy dostarczyć w wersji:
- elektronicznej na płycie CD/DVD; pliki cyfrowe zapisane jako JPG z maksymalną jakością
i rozmiarze krótszego boku nie mniejszym niż 2000 pikseli
- w formie odbitek (format 20x30)
5. Do każdego zgłoszenia musi być załączony wypełniony formularz zgłoszeniowy, który jest załącznikiem
do niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów.
6. Jury konkursowe oraz ich najbliższa rodzina nie mogą brać udziału w konkursie.
7. W konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace w każdej kategorii. W szczególnych przypadkach jury
może zdecydować o innej liczbie lub odmiennym rozdziale miejsc i nagród w konkursie. Jury może
także wyróżnić dowolną liczbę prac.
8. Zgłoszenie fotografii do konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu
określonych w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż fotografie złożone w
konkursie zostały wykonane osobiście, a w przypadku zawarcia na zdjęciach wizerunku ludzi uzyskano
zgodę na rozpowszechnianie go.
9. Zgłaszając do udziału w konkursie i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża akceptację
warunków regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Klub
Nowodworski oraz nieodpłatne wykorzystanie, skanowanie, powielanie i upublicznianie nadesłanych
prac. Dane są zbierane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami konkursu. Uczestnik ma prawo
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych
prac na wystawach związanych z konkursem z zaznaczeniem nazwiska autora.
11. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do ich wielokrotnej nieodpłatnej publikacji we wszystkich materiałach związanych
z konkursem oraz materiałach edukacyjnych z zaznaczeniem nazwiska autora.
12. Oceny prac i wyboru najlepszych zdjęć dokonuje jury w terminie do 14 dni od zakończenia konkursu.
13. Wyniki konkursu oraz termin rozdania nagród zostaną opublikowane do dnia 20.08.2013 r. na stronie
internetowej www.zph.org.pl , www.klubnowodworski.pl
14. Decyzje Jury są ostateczne. Nadesłane prace nie będą zwracane.
Termin nadsyłania prac – 31.07.2013 (prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane)

Prace należy nadsyłać lub przynosić do biura Klubu Nowodworskiego
w Żuławskim Parku Historycznym ul. Kopernika 17 82-100 Nowy Dwór Gdański
Szczegółowych informacji udziela Mariola Mika (tel. 552475733, 505433202),
regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.zph.org.pl
Projekt Przywrócić szacunek zabytkom w delcie Wisły współfinansowany jest z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Partnerzy: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, Gimnazjum w Kmiecinie.

