REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PSZCZOŁA I JEJ OTOCZENIE”
1. Organizatorami konkursu są:
Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” sp. z o.o., 33-331 Stróże 235
2. Tematem konkursu jest artystyczne przedstawienie pszczół w ich naturalnym otoczeniu
oraz szeroko pojętego pszczelarstwa.
3. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących. Osoby niepełnoletnie
muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w
konkursie.
4. Uczestniczy mogą zgłaszać do konkursu wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie, do
których posiadają pełne prawa autorskie.
5. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 5-ciu fotografii (wyraźnie oznakowany
zestaw będzie traktowany jako jedna praca).
6. Minimalny format prac 20x30 cm, zalecany 30x40 cm, technika dowolna.
7. Ostateczny termin nadesłania prac ustala się na dzień 25.06.2018 roku. Decyduje data
stempla pocztowego.
8. Każda fotografia powinna zawierać umieszczony na odwrocie czytelny opis zawierający:
imię i nazwisko autora, adres, telefon kontaktowy i tytuł pracy.
Mile widziany będzie dodatkowy opis: miejsce wykonania zdjęcia, nazwa
fotografowanego obiektu lub inne istotne informacje.
9. Dodatkowo należy dołączyć:
a) wykaz prac (na osobnej karcie),
b) oświadczenie o posiadaniu pełnych praw autorskich do zdjęć
c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (druki oświadczeń znajdują się załączniku
do niniejszego Regulaminu)
d) płytę CD, DVD lub pendrive z cyfrowym zapisem nadesłanych prac (JPG lub TIFF) w
pełnej rozdzielczości.
10. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora, które zadecyduje o przyznaniu
nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzje jury są ostateczne
i nieodwołalne.
11. Fotografie wraz ze spisem prac należy przesłać w dobrze zabezpieczonych, sztywnych
opakowaniach z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY” na adres:

Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik sp. z o.o., 33-331 Stróże 235.
Prace uszkodzone w transporcie nie będą dopuszczone do konkursu.
12. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
I nagroda - 2 500 zł ,
II nagroda - 1 500 zł,
III nagroda - 1000 zł,
oraz wyróżnienia rzeczowe
13. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
14. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas otwarcia
wystawy pokonkursowej prezentowanej podczas XXVII „Biesiady u Bartnika”.
15. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną także na portalu Sądeckiego Bartnika
www.bartnik.pl, tam również zostaną opublikowane nagrodzone i wyróżnione prace.
16. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
17. Nagrody nieodebrane osobiście zostaną przesłane laureatom (na koszt Organizatora)
w terminie 10-dni, od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
18. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent
pieniężny.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych
i wyróżnionych prac na dowolnych polach eksploatacji.
20. Fotografie nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej
przechodzą na własność Organizatora.
21. Fotografie nie zakwalifikowane do wystawy można odebrać osobiście do dnia
31.07.2018 r. Po tym terminie zostaną odesłane pocztą na adres podany w karcie
zgłoszenia.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn w takim wypadku wszystkie prace zostaną odesłane do autorów.
24. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich punktów
regulaminu.
25. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
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