REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Muzyka w fotografii”
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Muzyka w
fotografii”.

§2
Organizatorami konkursu są Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim oraz
Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne Fcztery.

§3
Celem konkursu jest wybór i nagrodzenie autorów najciekawszych zdjęć wykonanych w sezonie
letnim podczas imprez muzycznych odbywających się w województwie łódzkim.

§4
1. Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno amatorzy jak i profesjonaliści.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prac na adres email: ptf@fcztery.pl do
dnia 13.09. 2015 w następującym formacie:
a. Temat wiadomości: "Konkurs  Muzyka w fotografii"
b. W załączniku dołączamy maksymalnie 3 prace o rozdzielczości 1300 px po
dłuższym boku i rozmiarze nie przekraczającym 3 MB.
c. Każda praca musi być opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz informacją o
miejscu zrobienia zdjęcia (nazwa imprezy, koncertu, termin oraz miejsce
wykonania).
d. W treści maila należy podać swoje dane kontaktowe wraz z numerem telefonu.
4. Przesłane prace muszą zostać wykonane w 2015 roku, na terenie województwa
łódzkiego, na imprezie masowej o charakterze muzycznym.
5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane tylko dla potrzeb konkursu.

§5
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Jury w skład którego wchodzą przedstawiciele
organizatora.

§6
Decyzje Jury są ostateczne.

§7
Spośród zgłoszonych do konkursu prac Jury wybierze zdjęcia do wystawy pokonkursowej, która
będzie prezentowana w galerii ODA, ul. Sieradzka 8, w terminie 225.10.2015 oraz dokona
oceny prac i przyzna indywidualne nagrody.

§8
Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu jest indywidualna wystawa zdjęć laureata w Ośrodku
Działań Artystycznych, w terminie uzgodnionym przez strony.

§9
Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik konkursu oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do
Konkursu zdjęcia są jego własnością i zostały wykonane przez niego samego oraz, że
przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania
go na Konkurs. W przypadku ujawnienia, iż dana praca nie jest autorstwa danej osoby,
uczestnik konkursu zostaje automatycznie z niego wykluczony.

§ 10
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć podpisanych nazwiskiem autora do
promocji zadania.

§ 11
Wyniki kwalifikacji prac do wystawy pokonkursowej ogłoszone zostaną najpóźniej do dnia
21.09.2015 i udostępnione będą na stronie 
www.odaart.pl i 
www.fcztery.pl
. Ogłoszenie
zwycięzcy konkursu nastąpi 02.10.2015 r. podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.

§ 12
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie
przesyłania materiałów konkursowych.

§ 13
W przypadku naruszenia Regulaminu, organizator konkursu może wykluczyć Uczestnika na
każdym etapie Konkursu.

§ 14
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15
Zgłoszenie zdjęć  wysłanie na adres mailowy konkursu jest równoznaczne z akceptacją
warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Konkurs w ramach projektu kulturalnego pod nazwą "5 lat Old Town Jazz"

