Regulamin Konkursu Fotograficznego

„Jubileusz Ondraszka

w obiektywie”

Przedmiotem prac powinny być fotograficzne wspomnienia z turystycznych
wypraw, koniecznie z rowerem lub jego fragmentem w obrębie zdjęcia.
1. Organizatorem konkursu są :
 Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”
 Klub Fotograficzny PTTK „Start”
2. Konkurs jest przeznaczony dla fotoamatorów, którzy w roku 2016 wzięli udział w
wycieczkach wynikających z kalendarza propozycji PTTS TR „Olza” i TKK PTTK
„Ondraszek” lub zorganizowanych samodzielnie.
3. Każdy autor może nadesłać do 5 fotografii.
4. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. Prace należy nadsyłać w formie zdjęć utrwalonych na papierze fotograficznym
o
wymiarach min.15x21 cm, osobiście lub pocztą na adres: Oddział PTTK „Beskid Śląski”
Cieszyn ul. Głęboka 56 43-400 Cieszyn w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Ondraszek
-konkurs fotograficzny”.
6. Na odwrocie każdej pracy należy podać : tytuł, imię i nazwisko autora , telefon
kontaktowy lub e-mail . Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu praw
autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych- wg załączonego
wzoru. W imieniu osób nieletnich oświadczenie podpisują rodzice bądź opiekunowie.
7. Przesłane prace wraz z prawami autorskimi przechodzą na własność organizatora.
8. Prace
należy nadsyłać w terminie do 21.10.2016r. Komisja organizatora wstępnie
zweryfikuje zgodność przesłanych prac z założeniami konkursu i odrzuci te które nie
spełniają jego wymogów.

9. Wernisaż konkursu nastąpi na spotkaniu jubileuszowym w Domu Narodowym w
Cieszynie w dniu 05.11.2016r. Następnie wystawa prac zostanie przeniesiona i będzie
elementem wystawy w sali ”Piwnica” Muzeum Śląska Cieszyńskiego w dniach 07.1102.12.2016r. Rozstrzygnięcie wyników konkursu nastąpi na zebraniu sprawozdawczym
TKK „Ondraszek” w styczniu 2017r.
10. Przewiduje się wyłonienie 10 zwycięskich prac wybranych w formie głosowania
osób obecnych na spotkaniu oraz zwiedzających wystawę.
11. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na w/w zebranie sprawozdawcze.
12. Prace wyróżnione będą opublikowane w witrynie www.ondraszek.prv.pl i facebooku a
wszystkie będą udostępnione w formie wystaw czasowych w miejscu i czasie w miarę
możliwości organizatora.
13. Przewiduje się nagrodzenie zwycięskich prac w miarę możliwości organizatora.
14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac w statutowej działalności PTTK.
15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy organizatora.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody
na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu /ustawa
o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z późn. zm.
18.Patronat Honorowy nad Konkursem Fotograficznym „Jubileusz Ondraszka
obiektywie” objęła Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczenie

Ja.........................................................................................................(imię i nazwisko) niniejszym oświadczam,
nadesłane zdjęcia są mojego autorstwa oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na
cele konkursu fotograficznego pt „ Jubileusz Ondraszka w obiektywie”.

...............................
Miejscowość ,data

…………………………………
czytelny podpis

