Regulamin
Konkursu fotograficznego
„OTWIERAMY BYTOM”
organizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Celem konkursu jest sfotografowanie wyjątkowych, oryginalnych,
unikatowych bytomskich klamek, drzwi, bram i klatek schodowych.
Konkurs:
- propaguje wiedzę o Bytomiu,
- buduje jego pozytywny wizerunek,
- wzbudza zainteresowanie miastem,
- rozwija wrażliwość artystyczną,
- popularyzuje fotografię,
- aktywizuje do kreatywnego spędzania wolnego czasu.
2. Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego im.
W. Korfantego w Bytomiu.
3. Uczestnikiem konkursu jest autor nadesłanej fotografii.
4. Konkurs ma charakter otwarty.
5. Jedna osoba może przesłać na konkurs maksymalnie 5 fotografii.
6. Przesłanie lub dostarczenie zgłoszenia udziału w konkursie jest
równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
§ 2 Zasady udziału w konkursie
1. Nadesłane prace muszą być związane z tematyką konkursu.
2. Konkurs na charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być bytomianie
i inne osoby w jakikolwiek sposób związane z miastem np. sympatycy
Bytomia.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Osoba zamierzająca wziąć udział w konkursie jest zobowiązana przesłać
do organizatora w podanym w regulaminie terminie (patrz § 4)
wypełniony formularz zgłoszenia.

5. W imieniu osoby niepełnoletniej formularz zgłoszenia powinien podpisać
rodzic lub prawny opiekun.
6. Formularz zgłoszenia i regulamin jest dostępny na stronie WWW
organizatora (www.cku.bytom.pl) oraz w Sekretariacie CKU w Bytomiu
przy ul. Powstańców Śląskich 10 (pok. 042 codziennie w dni robocze od
7:30 do 15:30).
7. Formularz po jego wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu należy:
a) złożyć w Sekretariacie organizatora lub
b) przesłać pocztą tradycyjną na adres Centrum Kształcenia
Ustawicznego, ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom
z dopiskiem „OTWIERAMY BYTOM” lub
c) po zeskanowaniu przesłać jako plik załączony na adres poczty
elektronicznej konkursfotocku@gmail.com
8. Zgłoszenia bez podania wymaganych informacji zawartych w formularzu
nie będą zakwalifikowane do konkursu.
9. Prace konkursowe należy:
a) przesłać pocztą elektroniczną na adres: konkursfotocku@gmail.com
jako pliki załączone lub
b) przesłać pocztą tradycyjną na adres organizatora zapisane na płycie
CD lub
c) dostarczyć osobiście do Sekretariatu organizatora (pok. 042) zapisane
na płycie CD.
10.Nazwa pliku (zdjęcia) powinna zawierać: nazwisko autora_numer kolejny
zdjęcia_tytuł fotografii_informacja o miejscu, gdzie znajduje się
fotografowany obiekt (np. J.Nowak_01_Ocalić od zapomnienia_ul.
Miejska 13, J.Nowak_02_Tu warto zajrzeć_ul. Ładna 2).
11.Zgłoszone zdjęcia nie mogą naruszać praw autorskich, dóbr osobistych
osób, które zostały na nich przedstawione. Jeżeli zdjęcie zawiera
wizerunek konkretnej osoby autor fotografii powinien zadbać
o wyrażenie zgody na udostępnienie wizerunku.
§ 3 Wymagania i warunki techniczne
1. Organizator nie odpowiada za stan techniczny nadesłanych na konkurs
prac (fotografii).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia udziału w konkursie
prac o niskiej jakości technicznej.
3. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie:
a) Zdjęcia zapisane w formacie JPG/JPEG i minimalnej rozdzielczości
2500 pikseli na dłuższym boku zdjęcia
b) Materialne nośniki, na których zostały zapisane i przesłane do
organizatora prace konkursowe, nie będą zwracane ich autorom.
4. Dopuszczalna jest nieznaczna korekta wykonanych zdjęć w programach
graficznych (kadrowanie, wyostrzanie, zmiany w poziomach kolorów,
jasności i kontraście).
5. Fotomontaż dyskwalifikuje prace.
§ 4 Terminy
1. Zgłoszenia do udziału w konkursie i prace konkursowe przyjmowane są
do 1 października 2018r.
2. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 3 października 2018 r.
3. Ogłoszenie nazwisk laureatów konkursu i autorów wyróżnionych prac,
rozdanie nagród i dyplomów połączone z wernisażem wystawy
nagrodzonych fotografii odbędzie się w Biurze Promocji Bytomia (Rynek
7) 16 października 2018 r.
4. Wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac będzie można oglądać
w Biurze Promocji Bytomia.
§ 5 Komisja konkursowa
1. Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatora.
2. Zadaniem komisji konkursowej jest czuwanie nad prawidłowym
przebiegiem konkursu oraz wyłonienie laureatów konkursu i przyznanie
wyróżnień.
3. Komisja konkursowa przy ocenie prac nadesłanych na konkurs kierować
się będzie:
a) wartością artystyczną fotografii,
b) sposobem i oryginalnością ujęcia tematu,
c) szeroko rozumianym przekazem konkursowej pracy.
4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.

5. Sytuacje nieobjęte regulaminem konkursu rozstrzygają organizatorzy.
§ 6 Nagrody i wyróżnienia
1. W konkursie zostaną przyznane:
1) I nagroda
2) II nagroda
3) III nagroda
4) Wyróżnienia
2. Organizator i komisja konkursowa zastrzegają sobie prawo do innego
podziału nagród oraz ustalenia liczby przyznanych wyróżnień.
§ 7 Prawa autorskie i przetwarzanie danych osobowych
1. Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie na konkurs, oświadcza,
że fotografie te są autorskie i że nie były wcześniej publikowane ani
nagradzane w innych konkursach.
2. Przesłanie karty zgłoszenia udziału w konkursie jest równoznaczne
z wyrażeniem przez uczestnika konkursu (lub jego prawnego opiekuna)
zgody na przejęcie przez organizatora praw autorskich do przesłanych
prac konkursowych.
3. Przesłane fotografie stają się własnością organizatora, który ma prawo
do nieodpłatnego wykorzystania ich w nieograniczonym zakresie.
4. Przesłanie karty zgłoszenia udziału w konkursie jest równoznaczne
z wyrażeniem przez uczestnika konkursu (lub jego prawnego opiekuna)
zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych
uczestnika na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych
organizatora (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

