REGULAMIN
Konkursu fotograficzno-plastycznego pod hasłem:
„Jedna zasadnicza rzecz określająca wyjątkowość człowieka – pasja”
§1
Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie “Młodość ze sztuką” i Klub Osiedlowy
“Kmiecie” Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
§2
Celem konkursu jest propagowanie idei kreatywnego spędzania czasu, zainteresowań
młodych ludzi jako alternatywy do zachowań ryzykownych, a jednocześnie rozbudzenie
wyobraźni, kreatywności i umiejętności artystycznych.
§3
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i średnich.
2. Każdy z uczestników może przekazać maksymalnie 3 prace.
§4
Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu pracy fotograficznej
(w formacie wystawowym 30x40 cm) lub plastycznej (w formacie A4 lub A3)
w dowolnej technice artystycznej o tematyce:
„Jedna zasadnicza rzecz określająca wyjątkowość człowieka – pasja”
§5
Każda praca musi być opisana na odwrocie:
 imieniem i nazwiskiem autora pracy,
 numerem klasy
 numerem telefonu kontaktowego lub adresem email,
 tytułem pracy
W każdym przypadku konieczne jest załączenie zgody opiekuna prawnego na udział
w Konkursie.
Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Jury
konkursowe.
§6
Prace powinny zostać dostarczone na adres:
Stowarzyszenie “Młodość ze sztuką” ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70, 37-700
Przemyśl
lub
Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70, 37-700
Przemyśl (Sekretariat)

osobiście lub listownie (z dopiskiem: Konkurs) w terminie od dnia 30.05.2018 r. do dnia
22.06.2018 r. (decyduje data wpływu do Organizatora Konkursu).
§7
1. Dla dokonania oceny złożonych prac konkursowych zostanie powołane Jury
konkursowe spośród przedstawicieli Organizatorów.
2. Jury konkursowe dokona oceny prac przyznając nagrody w następujących
kategoriach:
 Fotograficzna
- I kategoria uczniowie od II klasy szkół gimnazjalnych


Plastyczna
- I kategoria uczniowie do VII klasy szkół podstawowych
- II kategoria uczniowie od II klasy szkół gimnazjalnych
§8

Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
 zgodność pracy fotograficzno-plastycznej z podaną tematyką,
 wrażenie estetyczne,
 inwencja i pomysłowość prezentacji tematu.
Jury zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najlepszych pomysłów. Decyzje
Jury są ostateczne.
§9
1. Wyłonieni na podstawie powyższych kryteriów zwycięzcy zostaną nagrodzeni.
2. Przewiduje się nagrodzenie trzech najlepszych prac w każdej z kategorii
i ewentualne wyróżnienia.
3. Przewidywane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
4. Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29.06.2018 r.
6. O terminie i miejscu wręczeniu nagród Organizator Konkursu poinformuje
laureatów indywidualnie.
§ 10
Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej uzyskanych
nagród.
§ 11
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
nieodpłatnego wykorzystywania prac w ramach działań Organizatorów.
2. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do
konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora
prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
3. Uczestnik Konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo
majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

4. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń
wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich przez uczestnika, uczestnik
zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń
odszkodowawczych.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania prac z powodu treści
wulgarnych i nieetycznych lub innych względów powodujących, że nie nadają się
one do publicznej prezentacji i rozpowszechniania.
6. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty,
podpisy) będą dyskwalifikowane.
7. Organizator Konkursu zastrzega prawo do zmiany czasu trwania Konkursu,
warunków udziału, a nawet jego odwołania w przypadku zdarzeń losowych.
§ 12
1. Osoby nadsyłające prace konkursowe akceptują niniejszy Regulamin i wyrażają
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych
osobowych.
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie
będą udostępniane podmiotom trzecim.
§ 13
Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Konkursu.

