Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury +
Inicjatywy Lokalne w ramach projektu: "Kierunek na Kulturę w Gminie Jeżewo", realizowanego przy
Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie.

Regulamin Konkursu fotograficznego pod nazwą „Akcja zdjęcia - Pokażmy Laskowice przez pryzmat
tańca” realizowanego w ramach inicjatywy Czy tańczą Państwo cza – czę?
1. Konkurs fotograficzny „Akcja zdjęcia - Pokażmy Laskowice przez pryzmat tańca” organizowany
jest w ramach inicjatywy „Czy tańczą Państwo cza-czę?” dofinansowanej ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne
w ramach projektu: "Kierunek na Kulturę w Gminie Jeżewo", realizowanego przy Gminny
Ośrodek Kultury w Jeżewie.
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3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia, które przez pryzmat tańca pokaże ciekawe
miejsca z sołectwa Laskowice lub historie związane z tą miejscowością.
4. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające na terenie gminy
Jeżewo.
5. Zgłoszenie prac.
a) Każda osoba może zgłosić tylko jedno zdjęcie na konkurs. Należy je przesłać na adres e-mail:
katarzyna.smm@gmail.com najpóźniej w dniu 14.10.2018 roku.
b) Cyfrowe zdjęcie powinno spełniać następujące warunki: rozdzielczość min. 2400 x 1600, 300 dpi,
format JPG. Inne parametry zdjęcia będą dopuszczone w sytuacji, gdy nie uniemożliwią odczytania
zdjęcia.
c) Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz wiek, telefon i miejsce zamieszkania autora, tytuł
zdjęcia, opis do 10 zdań wyjaśniających dlaczego właśnie to zdjęcie zgłoszono. Czy zdjęcie
przedstawia historię lub miejsce ważne dla autora czy mieszkańców Laskowic. Ze zgłoszenia powinno
wynikać, że zdjęcie wykonano na terenie sołectwa Laskowice.
d) Uczestnik zgłaszając pracę na konkurs oświadcza, że jest autorem zdjęcia zgłoszonego do konkursu
i posiada prawa autorskie i majątkowe do fotografii oraz przenosi je nieodpłatnie na Inicjatora w
zakresie niezbędnym do promocji konkursu organizowanego w ramach projektu „KIERUNEK NA
KULTURĘ W GMINIE JEŻEWO”, a także na planowanych wystawach głównie stanowiących
podsumowanie Konkursu i projektu, a także organizowanych w celu prezentacji wartości wykonanych
fotografii.
e) Autor zdjęcia wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, a także
rozpowszechnianie wizerunku.
f) W przypadku, gdy na zgłoszonym zdjęciu widnieją osoby trzecie, jego autor potwierdza, że uzyskał
od nich zgodę na nieodpłatne przetwarzanie wizerunku.
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6. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Inicjatora Komisja Konkursowa.
Procedura prac Komisji jest niejawna, decyzja ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Informacja o dacie rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
facebook/Czy tańczą Państwo cza-czę. Autorzy 3 najciekawszych zdjęć otrzymają nagrody,
a z nadesłanych prac, w Domu Kultury w Laskowicach, zostanie stworzona wystawa.
Zgłoszone do konkursu prace zostaną opublikowane również na profilu internetowym
facebook/Czy tańczą Państwo cza-czę.
8. Administratorem zebranych danych osobowych jest Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie
ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w związku
z udziałem w inicjatywie "Czy tańczą Państwo cza-czę?" i nie będą udostępnione innym
podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia zgodny na ich
przetwarzanie jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w wyżej wymienionym
projekcie.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Inicjator w porozumieniu
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jeżewie.
10. Każdy uczestnik zgłaszając zdjęcie na konkurs potwierdza, że zapoznał się z treścią tego
regulaminu.
Inicjatorem działań jest Katarzyna Suchomska.
Informacje dostępne pod nr telefonu 728 622 980 lub 607 531 513.

