Regulamin konkursu fotograficzno-dziennikarskiego pn. „Zdrowy oddech”
organizowanego w ramach projektu
„Zdrowy oddech – kampania edukacyjno-informacyjna”

§1
Organizator
1. Organizator konkursu : Gmina Miasta Kraków
2. Jednostka realizująca: Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”
§2
Cel konkursu
1. Uwrażliwienie i zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza w
Krakowie. Wzrost świadomości niebezpieczeństw wynikających z problemu smogu.
§3
Temat i przedmiot konkursu
1. Zdjęcia zgłaszane do konkursu powinny ukazywać wszelkiego rodzaju inicjatywy i
działania na rzecz ochrony środowiska w Krakowie, mające na celu przeciwdziałanie
zanieczyszczeniu powietrza, które bezpośrednio ma wpływ na powstanie tzw. smogu.
2. Przedmiotem konkursu jest fotografia autorska oraz krótka forma dziennikarska z
wykorzystaniem fotografii.
3. Zdjęcia powinny być wykonane na terenie Krakowa.
§4

Uczestnicy

1. Konkurs

adresowany

jest

do

uczniów

szkół

gimnazjalnych

oraz

szkół

ponadgimnazjalnych.
2. Do udziału w konkursie wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów
prawnych.
§5
Zasady
1. Fotografie biorące udział

w konkursie są własnością autora i są przez niego

wykonane.
2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach
1) Konkurs fotograficzny - część indywidualna:
a. Uczestnik przesyła na adres zdrowyoddech@mdkfort49.krakow.pl jedno
zdjęcie w najlepszej jakości z dopiskiem w tytule e-maila: „Zdrowy oddech” –
praca indywidualna
b. Prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu i będą poddane
głosowaniu internautów. Zdjęcie, które uzyska największą liczbę głosów
wygrywa konkurs w konkurencji internetowej.
c. Równolegle jury reprezentujące organizatora wybierze jedną pracę przyznając
jej tytuł zwycięzcy oraz przyzna jedno wyróżnienie.
2) Konkurs fotograficzno-dziennikarski - praca zespołowa (grupa max. 5-osobowa z
jednej szkoły):
a. Prace w tej kategorii składają się z krótkiej formy pisemnej i są ilustrowane
fotografiami
b. Praca może zawierać tekst max do 3 stron maszynopisu
c. Pracę należy przesłać na adres zdrowyoddech@mdkfort49.krakow.pl z
dopiskiem w tytule e-maila: „Zdrowy oddech” – praca zespołowa

d. Jury przyznaje jedną nagrodę główną oraz jedno wyróżnienie w tej kategorii.
3. Praca (indywidualna oraz zespołowa) zawiera następujące informacje dodatkowe o
autorze/autorach: imię i nazwisko, adres email, wiek uczestnika oraz nazwę i adres
szkoły.
4. Uczestnicy konkursu w treści przesyłanej wiadomości e-mail muszą zamieścić
następujące informacje:
1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko,
adres e-mail, wiek, na potrzeby konkursu fotograficzno-dziennikarskiego pn.
„Zdrowy oddech” organizowanego w ramach projektu „Zdrowy oddech –
kampania edukacyjno-informacyjna” przez Organizatora konkursu”,
2) „Akceptuję Regulamin konkursu fotograficzno-dziennikarskiego pn. „Zdrowy
oddech” organizowanego w ramach projektu „Zdrowy oddech – kampania
edukacyjno-informacyjna”.
3) Brak powyższych informacji w treści e-mail nadsyłanych prac konkursowych
skutkować będzie odrzuceniem prac z przyczyn formalnych.
5. Prace zwycięskie oraz wyróżnione będą brały udział w wystawie pokonkursowej. Do
wystawy będą także zakwalifikowane najlepsze prace wybrane przez jury.
6. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zobowiązują się do
przesłania zdjęć w maksymalnej rozdzielczości do wykonania powiększeń w celach
ekspozycyjnych.
7. Organizator konkursu przewiduje możliwość wykorzystania zdjęć nagrodzonych i
wyróżnionych w konkursie podczas inicjatyw/imprez związanych z ochroną
środowiska, powietrza organizowanych przez Miasto, a także w miejskich
publikacjach

§6
Jury, kwalifikacja prac i prawa autorskie
1. Prace konkursowe ocenia specjalnie powołane jury składające się z osób zawodowo
zajmujących się fotografią, dziennikarstwem oraz ochroną środowiska.
2. Ocena jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3. Prace

nie

spełniające

wymienionych

w

regulaminie

kryteriów

nie

będą

zakwalifikowane do konkursu.
4. Jeśli na zgłaszanych do konkursu zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby, Uczestnik
konkursu jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną
prezentację fotografii oraz na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.
5. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na rzecz organizatora (zgodnie z ustawą z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2009 r. Nr
90, poz. 631, z późn. zm.) w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas
nieoznaczony autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych przez niego fotografii na
następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz
sieci szerokiego dostępu (Internet),
3) użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy;
4) publiczne wystawianie lub wyświetlanie,
5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym.

§7
Terminarz, sprawy organizacyjne
1. Konkurs rozpoczyna się 10.09.2015 roku.
2. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu 10.10.2015 roku. Prace zgłoszone
po terminie nie biorą udziału w konkursie.
3. Głosowanie internautów trwać będzie od 12.10 do 18.10. 2015 roku.
4. Wyniki oceny prac przez Jury będą ogłoszone do dnia 19.10.2015 roku, a wynik
głosowania internautów w dniu 19.10.2015 roku.
5. Uroczystość ogłoszenia zwycięzców oraz wernisaż wystawy prac nagrodzonych,
wyróżnionych oraz zakwalifikowanych do ekspozycji odbędzie się 26.10. 2015 w Sali
Obrad Urzędu Miasta Krakowa.
6. Informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie internetowej projektu
oraz na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa.

