REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt. „ZIEMIA RASZYŃSKA W OBIEKTYWIE”
/V edycja/

§1
Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego pod tytułem:
w obiektywie” jest „Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie.

„Ziemia

Raszyńska

§2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady zawarte w Regulaminie.
3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
4. Każdy uczestnik zgłasza co najwyżej 5 prac fotograficznych wyłącznie w formie
elektronicznej, pojedyncze lub cykl – dyptyk, tryptyk, kwadryptyk, pentaptyk.
5. Prace wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy złożyć osobiście lub
przesłać (liczy się termin dostarczenia) w terminie do dnia 7 kwietnia 2020 roku
/wtorek/ na adres Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn
lub mailowo na dwa adresy: anna.pluta@ckr.raszyn.pl i info@ckr.raszyn.pl
z dopiskiem Konkurs fotograficzny pt. „Ziemia Raszyńska w obiektywie” .
Preferowane są pliki w formacie JPG, minimalne wymiary: 1920 x 1080 pix., 300
lub 600 dpi.
6. Interpretacja tematu jest dowolna (architektura, pejzaż lub wydarzenie, itp.).
7. Uczestnik konkursu przyjeżdża na własny koszt i sam pokrywa ew. koszty pobytu.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo wyboru prac do ekspozycji.
9. Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
§3
Komisja Konkursowa
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora.
2. Konkurs jest jednoetapowy.
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3. Komisja Konkursowa przyzna 3 nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz
ewentualne wyróżnienia.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§4
Nagrody
1. Zwycięzcy otrzymają nagrody, w formie karty podarunkowej do Media Markt:
I NAGRODA - karta podarunkowa o wartości 500 złotych
II NAGRODA - karta podarunkowa o wartości 350 złotych
III NAGRODA - karta podarunkowa o wartości 200 złotych
WYRÓŻNIENIA - karta podarunkowa o wartości 100 złotych.
2. Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.
3. Laureaci nieobecni na wręczeniu nagród będą mogli odebrać nagrody w terminie
do 22 maja 2020 roku w siedzibie Organizatora przy Al. Krakowskiej 29A
w Raszynie.
§5
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest w siedzibie Centrum
Kultury Raszyn, na stronie internetowej: www.ckr.raszyn.pl
oraz na facebooku: https://www.facebook.com/RaszynCentrumKultury
2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
3. Wernisaż wystawy pokonkursowej pt.: „Ziemia Raszyńska w obiektywie”
odbędzie się w Galerii Q Centrum Kultury Raszyn pomiędzy 15 a 22 kwietnia
2020 roku - o dokładnej dacie poinformujemy uczestników w późniejszym
terminie.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn, tel. 22 460 57 60
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