Regulamin Konkursu Fotograficznego organizowanego przez Białogardzką
Spółdzielnie Mieszkaniową pod tytułem:
Fotografia Miesiąca

§ 1 Przepisy ogólne
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Białogardzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
ul. Kochanowskiego 26, 78-200 Białogard.
2. W konkursie mogą brać udział tylko fotograficy nieprofesjonalni.
3. Konkurs ma charakter comiesięczny.
4. Konkurs rozgrywany jest w jednej kategorii.
5. Tematyka zdjęc bez ograniczeń.
§ 2 Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną fotografię tylko w formie
cyfrowej JPG.
2. Zdjęcie należy przesyłać na adres email: klubbsm@btk.net.pl
Wymagana rozdzielczość zdjęcia – nie mniej niż 300 dpi.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac
o niskiej jakości technicznej.
4. Poprzez nadesłane zdjęcie na Konkurs uczestnik, oświadcza, że przysługują
mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii.
5. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób
trzecich, w tym w szczegółności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie
przyjętych norm obyczajowych.
6. Każde nadesłane zdjęcie o dobrej jakości będzie sukscesywnie umieszczane na
FB Białogardzkiej Spółdzielni Mieszaniowej w albumie Fotografia Miesiąca .
7. Niedopuszczalne jest dodawanie oraz usuwanie jakichkolwiek elementów w
zdjęciu. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na
działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej
(kadrowanie, rozjaśnianie, kontrastowanie, redukcja koloru itp.) Wszelkie inne
zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne. Zdjęcie
niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

§ 3 Zgłoszenie udziału w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać zdjęcie na adres email:
klubbsm@btk.net.pl

2. Zgłaszający swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego imię i
nazwisko zostało umieszczone przy publikacji zdjęcia na Fb Białogardzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 4 Jury i sposób oceny
1.
2.
3.
4.

Organizator powołuje Jury Konkursu.
Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
Skład Jury wchodzą profesjonalni fotograficy z Białogardu.
Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod
uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii .
5. Zadaniem Jury jest wyłonienie jednej zwycięskiej pracy (Najlepsza Fotografia
Miesiąca)
§ 5 Nagrody
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o
Laureatach Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach
reklamowych organizatora oraz mediach i internecie.
2. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona przez Jury do
końca 1-go tygodnia następnego miesiąca.
3. Organizator przewiduje każdorazowo nagrodę książkową. Najlepsze zdjęcia z
każdego miesiąca zostaną zaprezentowane na Dorocznej Wystawie Fotografii
Miesiąca w Galerii Osiedlowej BSM w styczniu 2019 r. Koszt wywołania
powiększonego zdjęcia przechodzi na koszt Organizatora Konkursu.
§ 6 Wykorzystanie prac
1. Uczesnik konkursu przez akcptację tego regulaminu oświadcza iż:
a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych
fotografii
b) wszystkie osoby widnięjące na fotografiach wyrażają zgodę na ich
publiczne udostepnianie.
c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie FB Białogardzkiej Spółdzielni
Mieszaniowej oraz na stronie bsm.btk.net.pl
2. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych
w niniejszym regulaminie.

