Konkurs fotograficzny „Skokowa w obiektywie”

Regulamin
1. Cel konkursu
1.1. Celem konkursu jest pobudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży związanego z użytkowaniem
i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Skokowa oraz pomysłami na jej rozwój
i zmiany w wymiarze przestrzennym.
1.2. Konkurs przyczynia się do popularyzacji i upowszechniania idei konsultacji społecznych,
umożliwiania różnym grupom mieszkańców zabrania głosu w kwestiach związanych z rozwojem
miejscowości oraz do upowszechniania fotografii, jako dziedziny sztuki.
1.3. Celem Konkursu, zgodnie z jego tematem, jest utrwalenie na fotografii terenu, na którym miałby
powstać teren rekreacyjno–wypoczynkowy (obszar lasu pomiędzy ul. Przemysłową i Wrocławską)
wraz z kilkuzdaniowym opisem lub rysunkiem przedstawiającym pomysł zagospodarowania
i wprowadzenia zmian na tym obszarze (np. ścieżka edukacyjna, plac zabaw, mała architektura).
Rysunek z proponowanymi zmianami terenu może być dołączony na osobnej karcie (skan, zdjęcie
rysunku) lub na zdjęciu (edycja graficzna zrobionej fotografii). Konkurs powiązany jest z trwającymi
pracami nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Skokowa oraz
poszerzonymi konsultacjami społecznymi tego dokumentu.
2. Organizator
2.1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Prusice, natomiast Partnerem jest Gminna Biblioteka
Publiczna „Multiteka” w Prusicach, zwani dalej Organizatorem.
2.2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Nasza przestrzeń. konsultacje społeczne

dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” przy współpracy z Fundacją
Wspomagania Wsi.
3. Czas trwania konkursu.
3.1. Konkurs rozpoczyna się 4 stycznia 2021 r. i trwa do 17 stycznia 2021 r.
3.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu tygodnia od momentu zakończenia przesyłania prac.
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu.
3.4. Po ogłoszeniu wyników konkursu Organizator zorganizuje wystawę nadesłanych prac w Gminnej
Bibliotece Publicznej „Multiteka” w Prusicach w odpowiednim dla niego czasie.
4. Warunki uczestnictwa
4.1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych lub średnich którzy spełniają co
najmniej jeden warunek:
- mieszkają na terenie gminy Prusice
- są uczniami szkół w gminie Prusice.

4.2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4.3. Do Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie przez
uczestników - uczniów. Niezależnie od tego, czy prace wysyła uczestnik - uczeń/uczennica
samodzielnie, czy jego/jej rodzic / opiekun prawny, do e-maila obligatoryjnie należy dołączyć zgodę
rodzica/ opiekuna na udział w konkursie. Zgodę (załącznik nr 1 - wzór) należy podpisać i dołączyć skan
do wiadomości e-mail.
4.4. Organizator zastrzega sobie niedopuszczenie do konkursu prac, które nie spełniają warunków
Konkursu.
4.5. Uczestnik Konkursu i jego rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do zapoznania się
z Regulaminem Konkursu.
4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby
trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do udziału
w konkursie.
5. Praca konkursowa
5.1. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
a) kolor: zdjęcia czarno-białe lub kolorowe,
b) wielkość pliku: powyżej 2mb albo: rozdzielczość: min 3000x 2000 pixeli.
5.2. Fotografie muszą być zaopatrzone w następujące informacje (mogą być wpisane w treści
wiadomości/zgłoszenia):
- tytuł pracy
- datę wykonania zdjęcia,
- imię i nazwisko autora,
- klasę, nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza,
- adres autora zdjęć,
- telefon kontaktowy
Do fotografii należy dołączyć opis lub rysunek przedstawiający pomysł zagospodarowania
i wprowadzenia zmian - wykonany na osobnej kartce, albo bezpośrednio na zdjęciu (ręcznie
i zeskanowane lub w programie komputerowym).
Ponadto nazwa każdego z przesyłanych plików (załączników do e-maila) musi zawierać imię i
nazwisko uczestnika (napisane w jakiejkolwiek formie i konfiguracji).
5.3. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia wraz z opisem lub rysunkiem.
5.4. Fotografie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: promocja@prusice.pl do dnia
17.01.2021 (włącznie) wraz z niezbędnymi informacjami i zawartymi w pkt. 5.2 oraz warunkach
uczestnictwa.
6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.
6.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.

6.2. Jury biorąc pod uwagę zgodność z tematem i wartość artystyczną i merytoryczną fotograﬁi oraz
opisów i rysunków wybierze trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymają dyplom okolicznościow
6.3. Organizator przewiduje nagrody i upominki niespodzianki dla autorów trzech najlepszych prac,
ufundowane przez Organizatora.
6.4. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni od daty
rozstrzygnięcia konkursu, na adres e-mail lub telefonicznie.
6.5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpią podczas wernisażu prac w Gminnej Bibliotece
Publicznej „Mul�teka” w Prusicach, przy ul. Żmigrodzkiej 43 w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od
daty rozstrzygnięcia konkursu.
6.6. Laureaci Konkursu nie mogą przenosić prawa do otrzymania nagród na osoby trzecie.
7. Postanowienia końcowe.
7.1. Organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania nadesłanych prac, których własność wraz
z autorskimi prawami majątkowymi przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich otrzymania.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na ewentualne wykorzystanie nadesłanej pracy w pracach
związanych z planowaniem i urządzaniem przedmiotowego obszaru rekreacyjnego.
7.2. Uczestnik w momencie przystąpienia do konkursu oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na

Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej pracy.
7.3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów
Konkursu i wykorzystywania zdjęć do celów związanych wyłącznie z Konkursem oraz w celach
informacyjno-marke�ngowych Organizatora, w tym do publikowania danych laureatów konkursu
(Imię, Nazwisko, szkoła, klasa).
7.4. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz.
883 z późn. zm.)
7.5. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z wykorzystywaniem zdjęć,
Uczestnik pokryje koszty odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
7.6. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Konkursu.
7.7. Regulamin znajduje się do wglądu w na stronie internetowej Organizatora – www.prusice.pl
7.8. Bliższych informacji udziela Urząd Miejski w Prusicach – 71 312 62 24 wew. 38 lub 43,
promocja@prusice.pl
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