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PPRZEPISYRZEPISY  OGÓLNEOGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Twierdza Boyen – Kwiatek do lufy” jest 
Gizżyckie Centrum Kultury z siedzibą ul. Konarskiego 8, 11-500 Gizżycko.

1.2.  Konkurs jest organizowany na zasadach okresślonych niniejszym regulaminem i 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

1.3.  Celem przysświecającym konkursowi jest:
- ukazanie waloroś w gizżyckiej fortyfikacji – Twierdza Boyen,
- ukazanie Twierdzy Boyen w sposoś b artystyczny lub militarny,
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
- propagowanie twoś rczej postawy,

- rozwijanie umiejętnosści obserwacji otoczenia i jej dokumentowania,
- popularyzacja fotografii poprzez organizowanie wystaw,

1.4.  W konkursie mozże bracś udział kazżdy kto zajmuje się fotografią amatorsko lub 
zawodowo. Konkurs kierowany do wszystkich bez ograniczenś  wiekowych.
1.5. Wszystkich uczestnikoś w konkursu zapraszamy do Twierdzy Boyen celem 
wykonania zdjęcś od 2 listopada 2017 roku.  W danym czasie wstęp do Twierdzy Boyen 
jest bezpłatny. W przypadku wykonywania zdjęcś w pazśdzierniku obowiązuję bilet wstępu 
na obiekt w cenie 10 zł normalny oraz 5 zł ulgowy. 

Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunkoś w, wyrazżonych w 
niniejszym regulaminie.

PRZEPISYPRZEPISY  DOTYCZĄCEDOTYCZĄCE  PRACPRAC

 
I.1. Kazżdy uczestnik mozże nadesłacś  maksymalnie 2 fotografie, minimalnie 1 fotografię
w  formacie   A3. Dopuszcza  się  nadsyłanie  tylko  własnych  prac  fotograficznych
wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęcś jest dowolna, przy
czym  fotografie  powstałe  w  rezultacie  wyrazśnej  ingerencji  graficznej  będą  odrzucane.
Dopuszcza się: 
• konwersję zdjęcś kolorowych do czarno-białych lub sepii,  
• korektę polepszającą jakosścś zdjęcś (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, 
rozjasśnienie); 
Nie będą akceptowane prace: 
• z ktoś rych jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obroś bki 
graficznej; 
• powstałe w wyniku połączenia roś zżnych fotografii (kolazże i fotomontazże).

I.2. Dopuszcza się serie fotograficzne i  reportazże,  wyrazśnie oznaczone, do  2 zdjęcś  w
serii, ktoś re traktowane będą jako jedna praca.

I.3. Prace nie mogą bycś podklejone ani oprawione.



I.4. Fotografie  nalezży  nadsyłacś  na  Konkurs  jako  przesyłkę  pocztową  lub  przesyłkę
kurierską  (na  koszt  nadsyłającego)  lub  dostarczacś  osobisście  do siedziby Organizatora:
Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko. Na przesyłce prosimy
o dopisek Konkurs Fotograficzny.

I.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o
niskiej jakosści technicznej.
I.6. Fotografie zostają nadesłane w formacie: odbitek czarno - białych lub kolorowych
na papierze fotograficznym o wymiarach 29.7cm x 42cm (format A3), a takzże oryginały
zdjęcś na płycie CD.

I.7. Na  odwrocie  kazżdej  pracy  nalezży  podacś:  imię  i  nazwisko,  tytuł  pracy,  dane
personalne.

I.8. Wraz ze zdjęciami nalezży przysłacś  podpisaną klauzulę (w załączniku): "Wyrazżam
zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Organizatora  Konkursu
Fotograficznego w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz.
883  z  poś zśniejszymi  zmianami).  Poprzez  wysłanie  zdjęcś  na  Konkurs  nieodpłatnie
przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich
polach eksploatacji, o ktoś rych mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z poś zśn. zmianami). W
Konkursie mogą bracś udział jedynie te prace, ktoś re nie zostały nigdzie opublikowane, ani
nie brały udziału w zżadnym konkursie.

I.9. Fotografie nie mogą naruszacś  jakichkolwiek praw osoś b trzecich,  w szczegoś lnosści
praw autorskich ani doś br osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osoś b,
ktoś rym przysługują przedmiotowe prawa,  wszelkich niezbędnych praw, licencji,  zgoś d  i
upowazżnienś  w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie.  Naruszenie przez
Uczestnika  powyzższych  postanowienś  będzie  traktowane  jako  istotne  naruszenie
Regulaminu,  skutkujące  natychmiastowym  wykluczeniem  z  udziału  w  Konkursie.
Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodnosścś z prawem nadesłanej Fotografii i
poniesie  wszelkie  konsekwencje  jej  wykorzystania  przez  Organizatora  w  ramach
Konkursu.

I.10. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dyskwalifikowania  prac  nie  spełniających
wymienionych wyzżej wymogoś w. 

I.11. Organizator  nie  zwraca  prac  biorących  udział  w  Konkursie,  prac
zdyskwalifikowanych jak roś wniezż  z  niego wyłączonych.  Pracę przechodzą na własnosścś
organizatora. 

TTERMINARZERMINARZ

I.12. Termin  nadsyłania  prac  mija  dnia  30.11.2017 roku  (decyduje  data  stempla
pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki poczta kurierską).

I.13. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.



I.14. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).

I.15. Ocena  prac  przez  Jury  nastąpi  do  dnia  6  grudnia  2017  roku.  Decyzja  Jury  jest
ostateczna  i  nie  podlega  weryfikacji.  Jury  zastrzega  sobie  prawo  nie  wyłaniania
zwycięzcoś w, jak i przyznawania miejsc ex equo.

I.16. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 6 grudnia
2017 roku.

I.17. Wyniki  Konkursu  zostaną  rośwniezż  podane  na  stronach  internetowych
www.gizyckiecentrumkultury.pl oraz www.twierdza.boyen.pl .
I.18. Uroczyste  rozdanie  nagroś d,  wraz  z  wystawą  najlepszych  i  wyroś zżnionych   prac
(wernisazż  Konkursu) odbędzie się 9 grudnia 2017roku w Twierdzy Boyen w Gizżycku.

NNAGRODYAGRODY  II  WYRÓŻNIENIAWYRÓŻNIENIA

I.19. Prace zwycięzcoś w zostaną zaprezentowane  podczas wernisazżu Konkursu.
I.20. Zwycięscy otrzymają nagrody pienięzżne.

- miejsce I – 250 zł brutto
- miejsce II – 150 zł brutto 
- miejsce III – 100 zł brutto

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagroś d jesś li zajdzie taka koniecznosścś. 

WWYKORZYSTANIEYKORZYSTANIE  PRACPRAC  NAGRODZONYCHNAGRODZONYCH  II  WYRÓŻNIONYCHWYRÓŻNIONYCH

I.21. Organizator  uzyskuje  prawo  do  umieszczania  nadesłanych  na  Konkurs  prac
(oznaczonych  imieniem  i  nazwiskiem  autora)  na  stronach  internetowych,  a  takzże  do
wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.

I.22. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na
Konkurs  (oznaczonych  imieniem  i  nazwiskiem  autora)  na  wydawanych  przez  siebie
materiałach promocyjnych.

I.23. Uprawnienia,  o  ktoś rych  mowa  powyzżej  w  pkt.  5.1.  i  5.2.,  przysługują
Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie osświadczenś  złozżonych przez autoroś w zdjęcś, a
wymaganych w pkt. 2.8. niniejszego regulaminu.

http://www.twierdza.boyen.pl/
http://www.gizyckiecentrumkultury.pl/



	Przepisy ogólne
	przepisy dotyczące prac
	Terminarz
	Nagrody i wyróżnienia
	Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

