Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Uroki Jesieni”
14.10.2010 – 15.11.2010
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Do Przodu.
2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
3. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs jest rów no znaczne z poddaniem się
uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
5. Konkurs trwa do 15 listopada 2010 r.
ZDJĘCIA
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
2. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w
sepii,.
3. Zdjęcia tylko w formie cyfrowej muszą zostać wysłane na adres mailowy Organizatora:
biuro@doprzodu.org.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska autora oraz klauzuli
„Oświadczam, że jestem autorem nadesłanego zdjęcia”.
4. Termin zgłaszania zdjęć mija 15.11.2010 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wysłania
prac na adres mailowy organizatora.
5. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu.
HARMONOGRAM KONKURSU
1. Nadsyłanie lub dostarczanie zdjęć do 15.11.2010 r.
2. Ocena jury do 26.11.2010 r.
3. Zawiadomienie o werdykcie jury do 30.11.2010 r.
NAGRODY
1. Organizator przewiduje nagrodzenie trzema równożędnymi nagrodami trzech
najlepszych prac.
2. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście,
a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób
portretowanych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

WYKORZYSTANIE PRAC NADESŁANYCH NA KONKURS
1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac w mediach
społecznościowych oraz na stronie internetowej.
2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na
Konkurs na wydawanych przez siebie materiałach.
3. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na
podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć.

