XIX FESTIWAL KULTURY POWIATOWEJ
FESTIWAL FOTOGRAFICZNY
ORGANIZATOR
Starostwo Powiatowe w Głubczycach
WSPÓŁORGANIZATOR
Gmina Branice – Urząd Gminy Branice

REGULAMIN
I. CELE I ZADANIA
1. Upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych sztuki fotografowania,
2. Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących ziemię głubczycką:
piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ludzi, tradycję i kulturę,
3. Promocja ziemi głubczyckiej w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez
Organizatora.
II. UCZESTNICY FESTIWALU

1. Festiwal ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób,
zajmujących się fotografią amatorsko.
2. Festiwal dzieli się na dwie kategorie wiekowe:
a) I kategoria wiekowa – osoby do 16 roku życia,
b) II kategoria wiekowa – osoby powyżej 16 roku życia.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica
lub opiekuna prawnego.
III. OCENA
1. Do oceny zdjęć powołane zostanie przez organizatorów Jury konkursowe.
2. Jury konkursowe dokona oceny zdjęć wg następujących kryteriów:
a. poprawność merytoryczna (zgodność z tematem),
b. estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia),
c. ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu)
d. pomysłowość.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace fotograficzne w wersji cyfrowej w
plikach JPG.
2. Sposób przesyłania prac:
a) drogą elektroniczną na adres promocja@branice.pl - nazwa pliku powinna zawierać:
nazwisko autora, jego imię i numer kolejny zdjęcia (np. kowalski jan 1, kowalski jan 2,
kowalski jan 3) wraz z kartą zgłoszenia (w nazwie pliku z kartą zgłoszenia powinno
być tylko nazwisko i imię autora, np. kowalski jan).

b) droga pocztową na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym (nie zwracamy
nośnika) wraz z podpisaną kartą zgłoszenia - z dopiskiem na kopercie: KONKURS
FOTOGRAFICZNY na adres: Centrum Kultury WERSALKA, ul. Kościelna 7A, 48140 Branice.
c) osobiście na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym (nie zwracamy nośnika)
wraz z podpisaną kartą zgłoszenia na adres Centrum Kultury WERSALKA, ul.
Kościelna 7A, 48-140 Branice.
3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace dotychczas nigdzie niepublikowane i nie
nagradzane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
4. Dopuszcza się edycję fotografii w zakresie podstawowych parametrów zdjęcia
tj. kadrowania, poprawy kontrastu, jasności, nasycenia i balansu bieli.
5. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
6. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie
mniej niż 3000 pixeli przy rozdzielczości 300 dpi. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10
MB.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej
jakości technicznej.
8. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą
naruszać prawa ani innych praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych
osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w
warunków.
10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak
również z niego wyłączonych.

V. MIEJSCE I TERMIN
Podsumowanie konkursu w Centrum Kultury WERSALKA 22.05.2019r., godz. 18:00
Termin dostarczania prac konkursowych: 14.05.2019.r.
Centrum Kultury WERSALKA
ul. Kościelna 7A
48-140 Branice

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jury przyzna I, II, III nagrodę w każdej kategorii konkursu
2. Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym
Regulaminie.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamieszczania prac w celach promocyjnych ,
popularyzatorskich i reklamowych na stronach internetowych oraz do wykorzystania przy
organizacji innych wystaw niż pokonkursowa wystawa zdjęć.
4. Pokonkursowa wystawa zdjęć będzie miała miejsce podczas Gali XIX Festiwalu Kultury
Powiatowej w Branicach, która odbędzie się 5 czerwca 2019 r. o godz. 16:00

