
REGULAMIN KONKURSU FOTOGAFICZNEGO 

WIERUSZOWSKIE ULUBIONE...

Organizatorzy :
Wieruszowski Dom Kultury 
Gmina Wieruszów

Cele: 
- popularyzacja walorów Wieruszowa, rozwijanie nawyków dostrzegania piękna rodzimej okolicy, 
- ukazanie fotograficznej twórczości artystycznej, 
- zebranie zdjęć w postaci wystawy pokonkursowej i katalogu wystawy

Termin i miejsce: 
Konkurs fotograficzny trwa od 20 kwietnia do 7 września 2018 r. na terenie Wieruszowa i okolic.

Warunki uczestnictwa: 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. 
2. Przedmiotem konkursu są zdjęcia Wieruszowa i okolic, mieszkańców, imprez z okazji 650 lecia Wieruszowa.
3. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs 1-5 fotografii lub reportaż (do 6 zdjęć). 
4. Prace można zgłaszać  do Wieruszowskiego Domu Kultury lub internetowo na adres foto@wdkwieruszow.pl 
5. Kategorie wiekowe: 
-  VI klasa szkoły podstawowej i młodsi, 
-  od VII klasy szkoły podstawowej do ukończenia 19 roku życia, 
-  młodzież powyżej 19 roku życia i dorośli. 
6. Jury przyzna trzy nagrody w każdej grupie wiekowej odpowiednio: 
- nagrody rzeczowe ( VI klasa szkoły podstawowej i młodsi) 
- nagrody pieniężne ( I miejsce 200, II miejsce 150, III miejsce 100 zł), 
- nagrody pieniężne ( I miejsce 400, II miejsce 300, III miejsce 200 zł).
- wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej
7. Autorzy uczestniczą w konkursie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. 
8. Organizator powołuje i ustala skład Jury konkursu. 
9. Każda zgłoszona praca w konkursie jest własnością autora. Winna być opisana i przekazana komisji konkursowej w 
wersji papierowej w formacie A4 lub większym i elektronicznej w pliku .jpg oraz rozdzielczości 300 dpi. Plik jpg 
powinien być oznaczony imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy.
10. Prace mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną. 
11. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac w celach wystawienniczych, publikatorskich i 
reklamowych przewidzianych na potrzeby konkursu. 
12. Uczestnicy konkursu korzystają z własnego sprzętu fotograficznego. 
13. Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wydanie katalogu wystawy odbędzie się 21 września br. tj. dzień przed 
uroczystą sesją podsumowującą obchody jubileuszu 650-lecia Wieruszowa. 
14. W kwestiach spornych ostateczne decyzje podejmuje organizator. 
15. Werdykt Jury i dokumentacja konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów.

Uwagi końcowe:
1 . Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikacje wizerunku w mediach, kronikach WDK.
2.  Jeśli fotografie konkursowe  przedstawiają osoby, Organizator uznaje ze autor uzyskał zgodę na wykorzystanie jego 
wizerunku. 


