Regulamin konkursy „Horyzonty marzeń edycja III” rok 2017

Regulamin organizatora konkursu z dnia 1 września 2017 r. określający zasady konkursu
Horyzonty marzeń - edycja III – „POLSKIE GÓRY”
1. Przepisy ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu jest firma PIXEL STUDIO „Naszkalendarz.pl” z siedzibą w Oświęcimu,
ul. Mendelejewa 9/4, NIP 549-161-46-58
1.2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawować będzie powołana przez organizatora Komisja
Konkursowa, której skład zostanie podany przed ostatecznym terminem przesyłania prac.
1.3. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na warunki konkursu zawarte w regulaminie.
1.4. Przedmiotem konkursu jest – fotografia, na której dominującą treścią są Polskie Góry – krajobraz, scenki,
sytuacje. Podejście do tematu dowolne z zachowaniem tematu.
1.5. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych amatorów fotografii.
2. Przepisy dotyczące prac
2.1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
2.2. Prace powinny być związane tematycznie z przedmiotem konkursu.
2.3. Prace nie będą rozpatrywane w kategoriach wiekowych.
2.4. Każdy uczestnik winien nadesłać minimum 3 różne prace na adres: konkurs@horyzontymarzen.pl
2.5. Pliki powinny być w formacie JPG o możliwie maksymalnej wielkości i rozdzielczości, nie mniejszej jednak
niż 3500 pikseli na 2500 pikseli.
2.6. Na zgłaszane do konkursu zdjęcia nie mogą być nanoszone dodatkowe oznaczenia, np. daty.
2.7. Przy ocenie prac konkursowych komisja będzie kierowała się kryteriami:
a) spełnienie założeń ideowych konkursu,
b) jakością walorów estetycznych i artystycznych.
2.8. Każde zdjęcie w nazwie powinno mieć zawarte pseudonim autora i kolejny numer zdjęcia: np. fotograf01.jpg.
2.09. Do wiadomości mailowej winna być załączona wiadomość tekstowa w postaci załącznika z danymi
Autora zdjęć wraz z nazwami przesłanych plików oraz miejscem i rokiem wykonania przesłanych fotografii
(imię, nazwisko, adres, telefon).
2.10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej,
niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów.
2.11. Przesłanie zdjęć na konkurs oznacza wyrażenie zgody na jego warunki oraz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w ramach konkursu.
3. Terminarz
3.1. Termin nadsyłania prac do 20 października 2017 r .
3.2. Fotografie nadesłane po powyższym terminie nie będą brane pod uwagę.
3.3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.
3.4. Jury będzie obradować 25 października 2017 r.
3.5. Zdjęcia poddane pod głosowanie internautów zostaną udostępnione na stronie konkursu
www.horyzontymarzen.pl w dniach 20-25 października 2017 r. – punkt ten jednak może być nie stosowany
przy wyłonieniu zdjęć do kalendarza przez Jury.
3.4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie o wygranej.
3.5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach www.horyzontymarzen.pl oraz www.naszoswiecim.pl
i na łamach wydania Informatora Reklamowego PEGAZ Oświęcim w dniu 3 listopada 2017 r.
3.6 Galeria najlepszych zdjęć będzie prezentowana w holu głównym Biblioteki Galeria Książki
w Oświęcimiu od 1 do 30 listopada 2017 r.
4. Nagrody
4.1. Organizator przewiduje:
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Nagrody w konkursie za najlepsze zestawy zdjęć:
- miejsce I: kamera sportowa GoPro Hero 5
- miejsce II: Czytnik e-booków Amazon Kindle Touch 8
- miejsce III: Dysk zewnętrzny LaCie Porsche Design 1TB
4.2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród oraz ich zmianie, jednak o wartości nie mniejszej niż
podane w pkt. 4.1., w tym stworzenia dodatkowych kategorii podczas trwania konkursu.
4.3. Odbiór nagród osobisty w dniu ogłoszonym przez Organizatora lub późniejszym dogodnym terminie,
jednak nie później niż do 21 dni od daty ogłoszenia wyników. W przypadku niemożności osobistego odbioru
nagród istnieje możliwość dostarczenia ich firmą kurierską jednak osoba nagrodzona zobowiązuje się do
przesłania na adres mailowy organizatora minimum trzech zdjęć wraz z otrzymaną nagrodą.
5. Wykorzystanie prac
5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i
nazwiskiem autora) we własnych mediach, w szczególności w przyszłorocznej edycji kalendarza
okolicznościowego „Horyzonty marzeń 2018” opatrzonego logami sponsorów oraz WOŚP, wraz z możliwością
licytacji takiego kalendarza na aukcjach charytatywnych WOŚP.
5.2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach, materiałach
promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych.
5.3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i
akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu
(w tym wizerunku fotografowanych osób).
6. Kontakt z organizatorem
6.1. Artur Grzegorzek, tel. 605 091 479, e-mail: pegaz@pegaz.info
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