Regulamin konkursu fotograficznego
„Poniżej zera”

I. Organizator, cel i czas trwania konkursu
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Poniżej zera”, zwanego dalej „Konkursem” jest Komisja
Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu wraz ze Speleoklubem
Świętokrzyskim, zwanymi dalej „Organizatorem”.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, jest pokazanie ciekawych form i zjawisk powstających w wyniku
zamarzania wody i zmian struktury jaskiń pod wpływem niskich temperatur. Możesz też tę tematykę
zinterpretować po swojemu, może nieco przewrotnie?:) Miejscem wykonywania zdjęć są jaskinie z całego
świata.

3. Termin zgłaszania prac: do dnia 18.03.2018

II. Zgłaszanie prac
1. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każda pełnoletnia osoba.
2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace (jedna praca może zawierać nie więcej niż 3
zdjęcia).
3. Zgłoszenie prac do konkursu odbywa się elektronicznie poprzez wypełnienie e-formularza
dostępnego na stronie forumspeleo.pl.
4. Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż
2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 8 MB.
5. W opisie zdjęcia powinien być tytuł pracy np. jaskinia.jpg - dotyczy pracy zawierającej jedno
zdjęcie. Jeśli praca zawiera 3 zdjęcia opis powinien wyglądać przykładowo: krajobraz1.jpg,
krajobraz2.jpg, krajobraz3.jpg (numeracja powinna być adekwatna do kolejności zdjęć
wchodzących w skład jednej pracy).
6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików, przetwarzanie elektroniczne lub dokonywanie zmian oryginalnej
kompozycji zdjęcia.
7. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w
szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w
szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
9. Uczestnik
konkursu,
zaznaczając
na
karcie
zgłoszenia
„Oświadczam,
że
zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu konkursu fotograficznego „Poniżej zera” oraz
akceptuję jego postanowienia.”, oświadcza, że:

a. jest osobą pełnoletnią
b. posiada pełnię praw autorskich do złożonych na konkurs fotografii i przenosi je na
Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji
c. zdjęcia nie były uprzednio nigdzie publikowane tzn. fotografie nie były nigdy zgłaszane do
konkursów oraz nie były publikowane z przeniesieniem praw autorskich
d. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres
zamieszkania- zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
2135 ze zm.)
e. zapoznał się z regulaminem konkursu i wyraża jego akceptację.

III. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Wszystkie nadesłane prace podlegać będą ocenie Jury powołanego przez Organizatora, które
zdecyduje o przyznaniu nagród.
2. Wyniki konkursu będą ogłoszone na I Ogólnopolskim Forum Speleo w dniu 24 lub 25 marca 2018
r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach k. Kielc oraz prezentowane na
stronie internetowej Organizatora.
3. Nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane przez Jury prace będą przedstawione na stronie
internetowej Organizatora i/lub w innych publikacjach.

ZAPRASZAMY !

