Regulamin Konkursu Fotograficznego

„Moja Wielkanoc”

Zrób zdjęcie telefonem czy aparatem fotograficznym, na którym przedstawisz swoją Wielkanoc, tradycje i zwyczaje,
potrawy czy przygotowania świąteczne.
•

Organizator: Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP

•

Współorganizator: Redakcja tygodnika Twój Głos-gazeta powiatu garwolińskiego i portal eGarwolin.pl.

•

Cel konkursu: przedstawienie tradycji związanych z okresem Wielkanocy, ma służyć podtrzymywaniu i
kultywowaniu tradycji świąt wielkanocnych, a także uczyć młode pokolenie przekazywania zwyczajów swoim
najbliższym oraz popularyzacja amatorskiej fotografii wśród dzieci i młodzieży jako dziedziny sztuki.

•

Konkurs trwa od 1 kwietnia 2021 do 18 kwietnia 2021, do godz. 17:00.

•

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz ośrodków specjalnych z terenu
powiatu garwolińskiego, którzy w terminie od 1 kwietnia 2021 r do 18 kwietnia 2021 prześlą na adres
biuro@grzegorzwoziak.pl zdjęcie w formie elektronicznej ukazujące „Moją Wielkanoc”.

•

Zdjęcie/cia konkursowe musi być przesłane wraz ze zgłoszeniem i załącznikami do Regulaminu Nr.1, Nr.2, Nr.3.

•

Zdjęcie/cia konkursowe muszą być przesłane w formacie jpg, png, lub pdf.

•

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia, nie przekraczające w sumie 10 MB, lecz nie mniej niż 2 MB
jedno zdjęcie.

•

Na zdjęciach nie mogą być umieszczone podpisy, daty, napisy, itp., nadesłane zdjęcie/zdjęcia muszą być
oryginałami bez obróbki i fotomontażu.

•

Każdy uczestnik Konkursu przesyłając zdjęcia udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii
przez organizatora.

•

Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany
jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną
publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby, Zał. Nr 1 do regulaminu.

•

Dołączenie oświadczeń stanowi warunek konieczny do zakwalifikowania uczestnika do Konkursu.

•

Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie
terminu, nie będą podlegały ocenie jury.

•

Najciekawsze fotografie wybrane przez jury powołane przez Organizatorów zostaną nagrodzone.

•

Organizatorzy przewidują trzy kategorie wiekowe:

- szkoły podstawowe;
- szkoły średnie;
- ośrodki specjalne;
Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.
Nagrodami będą bony na zakupy w sklepie z art.papierniczymi oraz zabawkami TOP SERWIS w Garwolinie.
1 miejsce - bon o wartości 300 zł,
2 miejsce - bon o wartości 200 zł,
3 miejsce - bon o wartości 100 zł.
Przewidziane są też dyplomy oraz wyróżnienia dla pozostałych uczestników i nagrody-niespodzianki.
•

Najlepsze prace wybrane przez jury zostaną opublikowane w Gazecie Twój Głos, na stronach internetowych:
www.grzegorzwozniak.pl, eGarwolin.pl oraz na portalach społecznościowych Organizatorów (Facebook).

•

Regulamin konkursu oraz jego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
grzegorzwozniak.pl oraz w gazecie Twój Głos, portalu eGarwolin.pl oraz na Facebooku.

