REGULAMIN III Konkursu Fotograficznego TWÓRCZY KOSZALIN
„Codzienne życie Koszalina”

1. PRZEPISY GÓLNE
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.
1.10.

Organizatorem III Konkursu Fotograficznego TWÓRCZY KOSZALIN jest Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie.
Konkurs Fotograficzny TWÓRCZY KOSZALIN ma charakter cykliczny, odbywa się raz do roku.
Każda edycja poświęcona jest innej tematyce.
Temat III Konkursu Fotograficznego TWÓRCZY KOSZALIN brzmi: „Codzienne życie Koszalina”.
Ideą konkursu jest utworzenie bogatej galerii zdjęć Koszalina, promocja miasta jako miejsca
atrakcyjnego i ujęcie go w fotografii w sposób ciekawy i oryginalny.
Zadania uczestników:
- wykonanie zdjęć, które w unikalny i atrakcyjny sposób ukażą i jednocześnie udokumentują
tętniący życiem Koszalin z jego blaskami i cieniami, i będą refleksją nad naszą koszalińską
rzeczywistością.
Cele konkursu :
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
- propagowanie wśród młodzieży i dorosłych twórczej postawy,
- rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania,
- utworzenie bogatej galerii zdjęć Koszalina,
W konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią amatorsko. Konkurs
skierowany jest do uczniów i słuchaczy koszalińskich szkół i przeprowadzany w dwóch
kategoriach: dla uczniów i słuchaczy szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.
2. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

2.1.
2.2.




Prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu konkursu, a więc do przestrzeni miejskiej
Koszalina.
Nadsyłane fotografie mogą przedstawiać:
MIEJSCA:
miejsca i obiekty pokazujące zmieniający się Koszalin, szczególnie w zakresie nowej lub
modernizowanej infrastruktury oraz dokumentujące ich powstawanie, np. place budowy, remonty
dróg, itp.,
miejsca, w których koszalinianie spędzają wolny czas, np. miejsca rodzinnej rozrywki, edukacji
i zabawy, jak kawiarnie, restauracje, place zabaw, parki rozrywki, itp.,
ZDARZENIA:
wydarzenia ważne dla koszalinian oraz imprezy kulturalne, społeczne, sportowe, odbywające się
w naszym mieście, jak uroczystości miejskie, koncerty, festyny, biegi uliczne czy przełajowe lub
fotografie przypadkowych zdarzeń,
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2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

2.12.

2.13.
2.14.

2.15.

LUDZI:
ludzi w pracy, podczas wypoczynku, ich zainteresowania, itp.,
zbiorowość np. zatłoczone ulice, ludzi pędzących do pracy, itp.
„Codzienność” należy przedstawić poprzez fotografie o charakterze dokumentalnym lub
reportażowym.
Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac
fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest
dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą
odrzucane.
Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.
Oryginalne zdjęcia należy zapisać na płycie CD/DVD w formacie plików JPEG lub PDF i załączyć
do wydrukowanych fotografii lub przesłać na adres e-mail: prasa@ckukoszalin.edu.pl
Fotografie oraz oryginały zdjęć na płycie CD/DVD należy nadsyłać na konkurs jako przesyłkę
pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby
Organizatora:
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie, ul. Jana Pawła II 17,
75-452 Koszalin. Na przesyłce prosimy o dopisek III Konkurs Fotograficzny TWÓRCZY
KOSZALIN „Codzienne życie Koszalina”.
Prace, płyty CD/DVD, zdjęcia przesłane na e-mail powinny być opatrzone na odwrocie metryczką
zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę szkoły, do której uczęszcza
autor fotografii oraz dane nauczyciela-opiekuna.
Fotografie należy nadesłać (dostarczyć) w formie odbitek czarno - białych lub kolorowych
o wysokiej rozdzielczości na papierze fotograficznym w formacie min. A4 – max A3.
W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie
brały udziału w żadnym konkursie.
Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich
ani dóbr osobistych, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to
treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. Uczestnik jest zobowiązany do
uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw,
licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w konkursie. Naruszenie
przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie
Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w konkursie. Uczestnik
będzie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej fotografii i poniesie wszelkie
konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach konkursu.
Wraz z wydrukowanymi zdjęciami i płytą CD/DVD należy przysłać (dostarczyć) wymagane
dokumenty:
1. podpisany formularz zgłoszeniowy,
2. załącznik nr 1 (1a dla uczestników niepełnoletnich) – oświadczenia w sprawie praw
autorskich i akceptacji warunków Regulaminu,
3. załącznik nr 2 (2a dla uczestników niepełnoletnich) – zgoda na przetwarzanie danych
osobowych, publikację i eksponowanie danych osobowych oraz prac konkursowych.
W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu wszelkie wymagane dokumenty podpisuje
uczestnik i obowiązkowo rodzic/opiekun prawny.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii
nierealizujących tematu konkursu, zdjęć o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym
formacie, na których znajdują się jakiekolwiek znaki (znaki wodne, loga, podpisy, daty,
obramowania, itp.) oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.
Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również
z niego wyłączonych.
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2.16.
2.17.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie, uszkodzenie lub zniszczenie prac
podczas przesyłki.
Wszelkie nieporozumienia są rozstrzygane przez Organizatora. Od jego decyzji nie przysługuje
odwołanie.
3. OCENA ZDJĘĆ

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez organizatora.
Oceniane będą fotografie pojedyncze lub cykl 3 zdjęć.
Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu, we wszystkich kategoriach,
biorąc pod uwagę kryteria merytoryczne, jakość techniczną i poziom estetyczny prac, wartość
artystyczną, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii.
Jury na pierwszym etapie wyłoni zdjęcia zakwalifikowane do finału konkursu.
Spośród zdjęć zakwalifikowanych do finału Jury przyzna:
a) Grand Prix Konkursu;
b) 1 miejsce w każdej z 2 kategorii wiekowych;
c) 2 wyróżnienia w każdej z 2 kategorii wiekowych.
4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Prace wszystkich finalistów zostaną zaprezentowane podczas wernisażu konkursu.
Zwycięzcy i wyróżnieni w każdej kategorii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wszyscy finaliści otrzymają dyplom za udział w konkursie, a nauczyciele-opiekunowie
podziękowania.
Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo niewyłaniania
zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex quo, do innego podziału nagród, a także do
nieprzyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia uczestników
konkursu.
Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród, dyplomów odbędzie się podczas
wernisażu konkursu, w CKU w Koszalinie.
5. TERMINARZ

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

Termin nadsyłania prac mija dnia 10 stycznia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego lub
data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki pocztą kurierską).
Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
Ocena prac i wyłonienie finalistów przez Jury nastąpi do dnia 24 stycznia 2020 roku.
Ocena prac finalistów i wyłonienie zwycięzców i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach
przez Jury nastąpi do dnia 27 stycznia 2020 roku.
Finaliści zostaną powiadomieni o wynikach przez organizatora do dnia 31 stycznia 2020 roku.
Organizator będzie informować o wynikach konkursu na stronach szkolnego portalu
internetowego www.ckukoszalin.edu.pl i FB, posługując się imieniem i nazwiskiem, na co
uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę.
Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych prac (wernisaż
konkursu) odbędzie się w pierwszej połowie lutego 2020 roku w CKU w Koszalinie (o dacie
poinformujemy w innym terminie).
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6. WYKORZYSTANIE PRAC ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU
6.1.

6.2.

6.3.

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych
imieniem
i nazwiskiem
autora)
na
stronie
szkolnego
portalu
internetowego
www.ckukoszalin.edu.pl i FB, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na konkurs.
Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na konkurs
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach
promocyjnych w formie drukowanej i elektronicznej. Przewiduje się publikację pokonkursowego
folderu oraz katalogu z imionami i nazwiskami oraz pracami wszystkich uczestników .
Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 6.1. i 6.2., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie,
na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. 2.10.
niniejszego regulaminu.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.
7.2.

7.3.

Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.ckukoszalin.edu.pl
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już
nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na
stronie internetowej www.ckukoszalin.edu.pl co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
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