Regulamin konkursu fotograficznego ,,Mirsk w Obiektywie”
Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny
Obchodów 680-lecia Uzyskania Praw Miejskich przez Mirsk
we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Mirsk, Radą Miejską Gminy Mirsk
i Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Mirsk
Celem konkursu jest uczczenie rocznicy uzyskania praw miejskich przez miasto Mirsk
poprzez uchwycenie obiektywem charakteru miasta, jego mieszkańców, architektury i
przyrody.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących, a uczestnictwo jest bezpłatne.
Udział osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody ich rodziców/prawnych opiekunów w
formie oświadczenia dołączonego do koperty podpisanej pseudonimem uczestnika konkursu.
Tematem prac fotograficznych mogą być obiekty architektoniczne, ludzie, wydarzenia oraz
elementy przyrody lub widoki ilustrujące nasze miasto.
Technika zdjęć jest dowolna, format prac nie mniejszy niż 15x21 cm, zalecany 20x30 cm .
Do zdjęć należy dołączyć zapis cyfrowy na płycie CD (rozdzielczość nie mniej niż 1620 x
1200 pikseli, format JPG lub TIF).
Uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę.
Aby zachować anonimowość i obiektywizm, Komitet Organizacyjny ustala następujący
sposób oddawania prac i zgłoszeń do udziału w konkursie.
Każdy uczestnik powinien złożyć w Bibliotece Publicznej w Mirsku (pl. Wolności 39) dwie
koperty.
Pierwsza zaklejona koperta, która nie będzie podpisana, ani w inny sposób oznaczona,
po prostu ,,czysta”, powinna zawierać fotografię przeznaczoną do konkursu oraz jej zapis na
płycie CD. Na odwrocie fotografii należy czytelnie nanieść następujące informacje:
1. Pseudonim uczestnika konkursu i napis: zdjęcie
2. Miejsce i czas wykonania (w przybliżeniu),
3. Tytuł pracy.
Takie same informacje napisane specjalnym flamastrem powinny znaleźć się na
dołączonej do fotografii płycie CD.

Druga zaklejona koperta, podpisana pseudonimem uczestnika i napisem: zgłoszenie,
powinna zawierać zgłoszenie do udziału w konkursie, ewentualne oświadczenie/zgodę
opiekunów prawnych/rodziców osób niepełnoletnich na udział w konkursie.
Zgłoszenie, sporządzone samodzielnie, powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko,
adres autora, telefon kontaktowy, adres e-mail Wymagany jest czytelny podpis uczestnika i
(w przypadku nieletnich) rodzica/opiekuna prawnego.
Podpis złożony na zgłoszeniu będzie stanowił akceptację zapisów zawartych w regulaminie
konkursowym i jednocześnie będzie wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych
osobowych oraz posługiwanie się nimi przez Komisję Konkursową wyłącznie na potrzeby
tego konkursu. Dane adresowe, numery telefonów, adresy e-mail nie zostaną udostępnione
innym osobom ani w żaden sposób upublicznione. Członkowie Komisji Konkursowej będą
używać ich wyłącznie w celu skontaktowania się z zainteresowanymi. Imiona i nazwiska
uczestników mogą być podane do publicznej wiadomości w informacjach dotyczących
przebiegu konkursu, publikacjach prasowych, organizowanych wystawach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego zamieszczania nadesłanych
fotografii w publikacjach związanych z Konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych
Gminy Mirsk. Złożenie pracy na konkurs stanowi jednocześnie zrzeczenie się praw
autorskich do wykonanej fotografii.

Autorzy zdjęć nagrodzonych, wyróżnionych oraz zakwalifikowanych do wystawy
pokonkursowej i do publikacji w wydawnictwach, zostaną o tym poinformowani przez
Organizatora.
Zgłoszenia oraz prace zapakowane do kopert w sposób opisany w regulaminie
dostarczyć w terminie do 30 listopada 2017 r. do Biblioteki Miejskiej w Mirsku.

należy

Dostarczone koperty zostaną opieczętowane i naniesiona zostanie na nich data i godzina
wpływu.
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora w terminie do 11
grudnia 2017 r.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Przewiduje się nagrody pieniężne za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia
(maksymalnie trzy).
I miejsce-nagroda główna

- 1000,00 zł

II miejsce

- 700,00 zł.

III miejsce

- 500,00 zł

Fotografie i płyty CD przechodzą na własność Organizatora.
Informacja na temat wyników konkursu, miejsca i terminu wręczenia nagród i wyrożnień
zostanie dostarczona uczestnikom: e-mailem, telefonicznie lub pisemnie.
Informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.mirsk.pl w zakładce
Aktualności i w Bibliotece Publicznej w Mirsku.
Uczestnictwo w Konkursie oznacza pełną akceptację powyższego Regulaminu.

Bogusław Nowicki
w imieniu
Komitetu Organizacyjnego Obchodów
680- lecia Uzyskania Praw Miejskich przez Mirsk

