VIII EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”
POD HONOROWYM PATRONATEM
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ADAMA STRUZIKA
ORAZ
PATRONATEM ARTYSTYCZNYM
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE.

REGULAMIN
I. Postanowienia ogólne
§1
1.

Konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”, zwany dalej „konkursem” jest otwarty dla wszystkich

2.

Temat VIII edycji konkursu - „Nakręcone Mazowsze”.

3.

Nabór zdjęć będzie trwał do 30 września 2013 r.

fotografów amatorów mieszkających lub uczących się na terenie Mazowsza.

II. Warunki uczestnictwa
§ 2.
1.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
1) do 16 roku życia (włącznie);
2) powyżej 16 roku życia.

2.

Konkurs skierowany jest do amatorów.

3.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i rodziny pracowników Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

4.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego dla
właściwej kategorii wiekowej (stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1 lub nr 2 do regulaminu) wraz
z fotografiami.

5.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej pisemnej zgody
rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na jego udział w konkursie, zawartej w formularzu
zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu
III. Zasady przygotowania prac konkursowych
§ 3.

1.

Do konkursu można zgłaszać fotografie własne odpowiadające tematycznie VIII edycji konkursu.

2.

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 zdjęcia.

3.

Przyjmowane

będą

zdjęcia

kolorowe,

czarno-białe

oraz

sepia

w

preferowanym

formacie

15 x 21 cm wywołane na papierze fotograficznym. Do wywołanego zdjęcia należy dołączyć jego zapis
cyfrowy na płycie CD/DVD (preferowane parametry: plik JPG, 1 MB, w rozdzielczości 300 DPI,
wymiar 2200x1535 pikseli).
4.

Nie można zgłaszać fotografii tylko w formie cyfrowej, nie można też przesyłać fotografii
e-mailem.

5.

Nie zezwala się na dokonywanie zmian kompozycji fotografii typu fotomontaż, używanie programów
do obróbki zdjęć.

1

6.

Fotografii nie należy ozdabiać, podklejać na innym papierze.
§ 4.

Zgłaszane do konkursu fotografie oraz płytę CD z nagranym zdjęciem należy opisać na odwrocie, wskazując:
1) imię i nazwisko autora fotografii,
2)

tytuł zdjęcia.
§5

1.

Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z
zawartymi tam oświadczeniami, którego wzór stanowi :

2.

1)

dla osób niepełnoletnich - załącznik nr 1 do regulaminu konkursu,

2)

dla osób pełnoletnich - załącznik nr 2 do regulaminu konkursu.

Zgłoszenia wypełnione na innych formularzach, niż będące załącznikami do regulaminu, nie będą
rozpatrywane.

3.

Placówki edukacyjne (np. szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, kółka zainteresowań itp.)
mogą nadsyłać zbiorczo fotografie uczniów/wychowanków na konkurs, przy czym fotografia każdej
osoby wraz z formularzem zgłoszeniowym musi być wyraźnie rozdzielona (osobna koperta z imieniem
i nazwiskiem każdego uczestnika wewnątrz jednej koperty zbiorczej).
§ 6.

1.

Zgłoszenia wraz z fotografiami oraz płytą CD/DVD należy składać w zapieczętowanej kopercie
z dopiskiem: „KONKURS FOTOGRAFICZNY „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”:
1)

osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego

Województwa

Mazowieckiego

w

Warszawie,

ul.

Okrzei

35

w Warszawie,
2)

lub drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03 – 715
Warszawa

2.

O dacie złożenia wniosku decydują:
1)

data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie –
w przypadku wniosków składanych osobiście;

2)

data stempla pocztowego – w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty
bądź stempel nadania w przypadku przesyłki kurierskiej

3.

Zgłoszenia złożone poza terminem określonym dla danej edycji konkursu, nie będą rozpatrywane .
§ 7.

Fotografie nie spełniające wymogów, o których mowa w § 2 – 6, nie będą brały udziału w konkursie.
IV. Rozstrzygnięcie konkursu
§ 8.
Oceny fotografii dokona Jury konkursu powołane zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
§ 9.
Wszystkie fotografie zakwalifikowane do konkursu oceniane będą według 2 kategorii wiekowych, o których
mowa w § 2 ust.1.
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§ 10.
1.

Jury wybierze zdjęcia finałowe, a podczas gali wręczenia nagród przedstawi 6 zwycięzców konkursu.

2.

Jury przyzna nagrody finansowe oraz wyróżnienia w 2 kategoriach wiekowych:
1) za pierwsze miejsce w każdej z obu kategorii – kwota 3000 zł;
2) za drugie miejsce w każdej z obu kategorii - kwota 2000 zł;
3) za trzecie miejsce w każdej z obu kategorii – kwota 1500 zł;
4) osoby wyróżnione otrzymają zestawy upominkowe.

3.

Jury zakwalifikuje fotografie do wystawy pokonkursowej.

4.

Z obrad Jury sporządza się protokół.
§ 11.

Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 12.
1.

Lista Laureatów będzie dostępna m.in. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego
www.mazovia.pl.

2.

Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych fotografii oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca 2013 r.,
po uprzednim zawiadomieniu osób nagrodzonych bądź wyróżnionych o dokładnym terminie uroczystości.
§ 13
Prawa autorskie

1.

Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia prac konkursowych, oświadcza, że przysługują mu do
niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania
wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec
Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.

2.

Uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania
(w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach
promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji:
a)

utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub
w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od
standardu, systemu lub formatu,

b)

wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie,

c)

nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu,
w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie
z postanowieniami Regulaminu,

d)

wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne
udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki
multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających
podobnie,

e)

przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na
nośnikach obrazu;

f)

wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, produkt
placement, public relations,

g)

inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń;
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h)

dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian
i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi
powyżej

sposobami

rozpowszechniania,

jak

również

wykorzystywania

takich

opracowań

i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
3.

Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji.
V. Postanowienia końcowe
§ 14.
1. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich
m.in. na stronach internetowych, w prasie i wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji
konkursu oraz niekomercyjnej promocji województwa mazowieckiego.
2. W przypadku wykorzystania danej pracy każdorazowo zostaną podane imię i nazwisko autora.
3. Z tytułu wykorzystania zdjęć autorom nie przysługują honoraria.
§ 15.
Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że zostały one wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę
na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.
§ 16.
Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
§ 17.
1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.
2. W przypadku odwołania konkursu nadesłane prace zostaną odesłane autorom i nie będą
wykorzystywane przez Organizatora.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
§ 18.
Regulamin konkursu dostępny będzie m.in. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego
www.mazovia.pl.
Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 532 oraz (22) 59 79 571
lub wysyłając pytania na adresy e-mail: k.pelizg@mazovia.pl oraz iwona.powaga@mazovia.pl .

4

