MK PZKO Czeski Cieszyn-Centrum
ogłasza
Konkurs Fotograficzny

„Śląsk Cieszyński w obiektywie
w roku 2018”
Ludzie

Kultura

Krajobrazy

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zajmujących się fotografią
amatorsko. Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wybierze 5
najlepszych prac konkursowych, które zostaną nagrodzone. Jury wyznaczy
również 20 zdjęć, które zostaną wydrukowane i wystawione w miejscach
publicznych (w Galerii Wielkiej Teatru Cieszyńskiego oraz w innych
ośrodkach kulturalnych i edukacyjnych, takich jak Domy Polskie, Domy
PZKO, Konsulat Generalny RP w Ostrawie, Urząd Miejski w Czeskim
Cieszynie, czy Dom Narodowy w Cieszynie i inne). Lista zwycięzców
Konkursu zostanie ogłoszona w prasie regionalnej, na portalach
społecznocznościowych oraz w telewizji. Każdy uczestnik może nadesłać
maksymalnie 2 fotografie sporządzone na terenie Śląska
Cieszyńskiego w terminie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018
roku na adres mailowy: danuta@siderek.cz.
Warunki konkursu:
1. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu
elementów pochodzących z różnych plików.
2. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą
elektroniczną na adres mailowy: danuta@siderek.cz
3. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Jedno zdjęcie nie
może przekroczyć 10 MB.
4. Każde zgłoszone zdjęcie musi posiadać nazwę i opis zdjęcia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w
Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
6. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do
fotografii.

7. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani
praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały
nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac
niespełniających w/w warunków.
10. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik zobowiązany jest
podać swój adres mailowy, który umożliwi organizatorowi kontakt
z uczestnikiem w sprawach związanych z realizacją Konkursu
oraz podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu
kontaktowego.
11. Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę,
by jego imię i nazwisko zostało umieszczone na listach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Osoby
nagrodzone i wybrane w Konkursie udzielają organizatorowi
licencji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną
techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci
komputera, publicznego wykonania albo publicznego
odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w
Internecie pracy konkursowej.
12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania
imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz
umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych
organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
13. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 stycznia 2019 roku.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe
dane podane przez uczestnika przy rejestracji lub
niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych
osobowych i/lub adresu mailowego uniemożliwiającą odszukanie
uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

