Regulamin konkursu “Radzionków w kadrze zatrzymany”

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Radzionków.
2. Uczestnikiem konkursu może być każdy fotografujący. Dopuszcza się możliwość
wzięcia udziału w konkursie autorów zagranicznych.
3. W

konkursie

mogą

brać

udział

wszelkie

fotografie

związane

tematycznie

z miastem Radzionków.
4. Konkurs fotograficzny odbywa się w trzech kategoriach:
a/ Reportaż lub zdjęcie reporterskie
b/ Nasze miasto
c/ Dni Radzionkowa
5. Zdjęcia mogą być wykonane zarówno na papierze fotograficznym, jak i w formie
cyfrowej.
6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie sześć fotografii w każdej
z kategorii, przy czym w przypadku kategorii „reportaż” można zgłosić 10 zdjęć.
7. Dopuszcza się cyfrową obróbkę i kadrowanie zdjęć.
8. Zdjęcia wykonane na papierze fotograficznym (minimalny format: 20x30) winny
być opisane na odwrocie w następujący sposób:
- Nazwa fotografowanego obiektu lub tytuł zdjęcia;
- Data i miejsce wykonania zdjęcia;
- Imię i nazwisko autora;
- Adres zamieszkania autora;
- Telefon kontaktowy autora;
- adres e-mail autora.
9. Zdjęcia wykonane techniką cyfrową (minimalna rozdzielczość 2560 x 1712) należy
opisać w e-mailu lub na płycie w następujący sposób:
- Nazwa fotografowanego obiektu lub tytuł zdjęcia;
- Data i miejsce wykonania zdjęcia;
- Imię i nazwisko autora;
- Adres zamieszkania autora;
- Telefon kontaktowy autora;
- adres e-mail autora.
10. Fotografie

standardowe

można

składać

bezpośrednio

Radzionków (pokój nr 19) lub przesłać na adres:
Urząd Miasta Radzionków
Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej
ul. Męczenników Oświęcimia 42
41-922 Radzionków

w

Urzędzie

Miasta

11. Fotografie cyfrowe należy przesyłać na adres: foto@radzionkow.pl (z dopiskiem
w tytule wiadomości „konkurs foto”) lub dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta
Radzionków nagrane na płycie CD lub DVD.
12. Termin zgłaszania prac upływa 30 września 2015 roku.
13. Oceny prac dokona pięcioosobowe jury powołane przez Organizatora konkursu.
14. Jury przyzna trzy zestawy nagród w każdej z kategorii, którymi będą atrakcyjne
podręczniki do fotografii oraz drobny sprzęt elektroniczny.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i rozpowszechniania prac
zgłoszonych do konkursu w częściach lub w całości, w celach związanych
z promocją miasta, jak i samego konkursu.
16. Materiały przesłane na konkurs nie będą zwracane ich autorom.
17. Nadesłane na konkurs materiały stają się własnością Organizatora, który
zastrzega sobie prawo do obróbki cyfrowej prac po rozstrzygnięciu konkursu.
18. Każdy uczestnik konkursu oświadcza, że żadna z fotografii nie naruszy praw osób
trzecich.
19. Zgłoszenie materiałów do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją i przyjęciem
warunków niniejszego regulaminu.
20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora konkursu.

