Regulamin konkursu fotograficznego

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
CO NAM ZOSTAŁO PO ZLIKWIDOWANYCH KOPALNIACH
I

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa – Zarząd
Oddziału Rybnik
2. Celem konkursu jest propagowanie Rybnickiego Okręgu Przemysłowego poprzez
pokazanie miejsc w których kiedyś były kopalnie. Co tam się teraz dzieje? Czy coś zostało z
dawnych obiektów, czy zmieniły swoje przeznaczenie? Czy jeszcze coś można ocalić?
3. Udział w Konkursie i wystawie jest bezpłatny
4. Patronat nad konkursem sprawuje prezes Zarządu Oddziału SITG
5. W skład wyłonionego przez organizatorów jury wchodzić będą zawodowi fotograficy oraz
przedstawiciele Zarządu Oddziału SITG i Muzeum w Rybniku
II Uczestnicy konkursu
1. Udział w konkursie może wziąć członek SITG lub członek jego rodziny który ukończył 15
lat
2. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne
III Zasady konkursu
1. Na konkurs można składać współcześnie wykonane prace w postaci pojedynczych
fotografii lub cykli złożonych z maksymalnie 5 fotografii pod wspólnym tytułem.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
3. Minimalny format składanych fotografii - 20 x 30 cm a maksymalny - 40 x 60 cm
4. Fotografie powinny być opatrzone godłem, ponumerowane, opisane i datowane
5. Do przesyłki należy dołączyć w osobnej, zaklejonej kopercie opatrzonej godłem kartkę
zawierającą wykaz prac, imię, nazwisko i adres autora
6. Do prac powinna być dołączona osobna informacja zawierająca klauzulę o ochronie danych
osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na
potrzeby Konkursu Fotograficznego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zmianami)”
7. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych bądź związanych z ochroną
wizerunku osób trzecich uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i
finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony
pokrzywdzonej

8. Przesłanie fotografii na konkurs oznacza także udzielenie przez uczestnika konkursu
nieodpłatnej licencji na bezterminowe użycie zdjęć przez organizatorów konkursu
9. Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą do dnia 31 lipca 2016 r. na adres:
Zarząd Oddziału SITG

ul. Piasta 28

44 200 Rybnik

Z dopiskiem Konkurs Fotograficzny
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłek przez
pocztę
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączenia spod obrad jury prac nie spełniających
warunków niniejszego regulaminu
12. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i
regulaminu którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu
13. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu – Zarządu Oddziału
SITG Rybnik
IV Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Jury wyłoni laureatów konkursu do dnia 15 sierpnia 2016 r.
2. Przewiduje się następujący podział nagród:
Im

1500 zł

II m

1000 zł

III m

500 zł

3. Jury zastrzega sobie prawo zmiany podziału nagród w ramach ogólnej kwoty. Nagrody nie
podlegają transferowi za granicę
4. Ostateczna decyzja w sprawach spornych należy do jury konkursu
5. Prace nagrodzone oraz zakwalifikowane do wystawy będą prezentowane w czasie
uroczystego posiedzenia z okazji 70-lecia Oddziału SITG Rybnik a następnie w Muzeum w
Rybniku.
V Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi we wrześniu 2016 r. na stronie internetowej
Zarządu Oddziału SITG Rybnik
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani listownie o terminie i miejscu wręczenia nagród
Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej zarządu Oddziału SITG
( www.sitg.rybnik.pl ) oraz u sekretarzy kół SITG w zakładach pracy.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Zarząd Oddziału Rybnik
Zaprasza do wzięcia udziału

w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
pod tytułem :

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
CO NAM ZOSTAŁO PO ZLIKWIDOWANYCH KOPALNIACH
 Na konkurs można składać współcześnie wykonane prace w postaci
pojedynczych fotografii lub cykli złożonych z maksymalnie 5 fotografii
pod wspólnym tytułem
 Fotografie powinny być opatrzone godłem, ponumerowane, opisane i
datowane
 Do przesyłki należy dołączyć w osobnej, zaklejonej kopercie opatrzonej
godłem kartkę zawierającą wykaz prac, imię, nazwisko i adres autora oraz
klauzulę o ochronie danych osobowych
 Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą do dnia 31.07.2016 r.
na adres: Zarząd Oddziału SITG ul. Piasta 28 44200 Rybnik
 Prace oceni Jury powołane przez organizatorów konkursu
 W konkursie przewiduje się nagrody pieniężne:
I m – 1500 zł, II m – 1000 zł, III m – 500 zł
 Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów
 Prace nagrodzone oraz zakwalifikowane do wystawy będą prezentowane
w Muzeum w Rybniku
 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się we
wrześniu 2016 r. w czasie uroczystego posiedzenia z okazji 70-lecia
Oddziału SITG Rybnik
 Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej
Zarządu Oddziału SITG (www.sitg.rybnik.pl) oraz u sekretarzy kół SITG
w zakładach pracy
 Dodatkowych informacji udziela Biuro Zarządu Oddziału SITG Rybnik w
godz. 8.00 – 15.00 tel. (032) 739 53 81

