II M I E J S K I

KONKURS

FOTOGRAFICZNY

„FANTASTYCZNY SZCZECIN”
REGULAMIN
ORGANIZATOR:
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin
Tel. 91 422 99 59, fax. 91 422 52 62
E-mail: palac@palac.szczecin.pl
MIEJSCE KONKURSU, ADRESACI:
Konkurs jest organizowany w siedzibie Pałacu Młodzieży – PCE, al. Piastów 7, 70 - 327 Szczecin.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych, podstawowych (kl. 7)
ponadpodstawowych, studenci, uczestnicy zajęć domów kultury i innych placówek wychowawczo oświatowych oraz osoby dorosłe do 25 roku życia.
CELE KONKURSU:
Konkurs realizowany jest w ramach wydarzenia II Pałacowy Uniwersytet Fantastyczny.
Celami konkursu są:
- rejestracja obrazów ludzi / człowieka (w odpowiednim kostiumie, makijażu etc.) na tle
charakterystycznych lub mniej znanych miejsc Miasta Szczecin,
- uwrażliwienie na piękno Miasta Szczecin,
- rozwijanie wśród uczestników konkursu umiejętności obserwacji, dokumentowania, interpretacji,
a także kształtowanie wyobraźni i kreatywności,
- rozbudzanie wrażliwości,
- prezentacja i popularyzacja twórczości fotograficznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych,
- wymiana doświadczeń fotograficznych, metodycznych i estetycznych.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 2 fotografie o wymiarach 20 x 30 cm.
2. Dopuszcza się nadesłanie prac fotograficznych tylko własnego autorstwa. Uczestnicy konkursu
ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. Nadesłane prace nie mogą być
już wcześniej publikowane.
3. Tematem przewodnim fotografii jest Fantastyczny Szczecin.
Przez termin „fantastyczny” należy rozumieć taki sposób konstruowania świata przedstawionego na
zdjęciu, który przekształca rzeczywistość. Fantastyka przejawia się we wprowadzaniu elementów
cudowności, irracjonalizmie, konstruowaniu nierzeczywistych postaci, takich jak duchy, zjawy,
gnomy.
4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w wyniku wyraźnej ingerencji
graficznej – nie będą podlegały ocenie.
5. Dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęć : wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie
oraz konwersję zdjęć kolorowych do czarno - białych lub sepii.
6. Prace, w których znajdują się elementy dodane lub usunięte w wyniku obróbki graficznej oraz prace
powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (fotomanipulacje, fotomontaże) - nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.
7. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko autora, szkołę / uczelnię, tytuł pracy
oraz wiek autora.

8. Fotografie należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora na adres:
Dział Organizacyjny
Pałac Młodzieży – PCE
al. Piastów 7
70-327 Szczecin
z dopiskiem „Fantastyczny Szczecin”
9. Do pracy niezbędne jest dołączenie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia, którego treść jest
nieodłącznym elementem niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 1 lub 2.
10. Organizator nie zwraca zgłoszonych do konkursu fotografii.
OCENA:
Organizator powoła profesjonalne jury, które dokona oceny nadesłanych fotografii i przyzna autorom
zdjęć nagrody oraz wyróżnienia. Zdjęcia będą oceniane na podstawie zgodności z tematem, wartości
artystycznych, jakości wykonania i pomysłowości autora.
NAGRODY:
Jury przyzna autorom fotografii trzy nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej (szkoły gimnazjalne
i podstawowe (kl.7), ponadpodstawowe, dorośli) oraz wyróżnienia. Ponadto nagrodzone zdjęcia wezmą
udział w wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora.
TERMINARZ:
 Termin dostarczania lub nadsyłania prac do Organizatora: 01.02.2018r. (decyduje data stempla
pocztowego).
 Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 17 lutego 2018 r. podczas
II Pałacowego Uniwersytetu Fantastycznego w Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie.
 Wystawa pokonkursowa trwać będzie od 17.02.2018r. do 17.03.2018r. w Pałacu Młodzieży – PCE
w Szczecinie.
DANE OSOBOWE:
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji jest administratorem danych osobowych przetwarzanych
w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu organizowanego na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie będą przez niego przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2005r. poz. 2135 z późn.zm.) i w celu realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców
konkursu, wręczenia nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane , gdy jest to niezbędne dla wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, udostępnionych przez uczestnika konkursu w dowolnym
momencie trwania konkursu aż do czasu jego rozstrzygnięcia, jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów
formalnych przez uczestnika i powoduje wykluczenie uczestnika z udziału w konkursie.

UWAGI KOŃCOWE:
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia przesyłek i inne kwestie
techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczenie prac związanych z konkursem.
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
O zmianach treści Regulaminu Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego tekstu Regulaminu na
stronie internetowej www.palac.szczecin.pl z podaniem daty rozpoczęcia jego obowiązywania.

Regulamin obowiązuje od 20.11.2017 r.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
rodziców / opiekunów prawnych w związku z udziałem dziecka
w konkursie fotograficznym „Fantastyczny Szczecin”

Ja, niżej podpisany……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
wyrażam zgodę na udział dziecka…………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

w konkursie fotograficznym „Fantastyczny Szczecin” na zasadach określonych w Regulaminie
konkursu, którego treść jest nieodłącznym elementem niniejszego Oświadczenia i który akceptuję
a ponadto:
1. Oświadczam, że mój podopieczny / dziecko jest wyłącznym autorem zgłoszonych fotografii oraz,
że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do zgłoszonej pracy konkursowej;
2. Udzielam Organizatorowi w imieniu podopiecznego / dziecka nieodpłatnej, nieograniczonej
w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej w celach związanych
bezpośrednio lub pośrednio z celami konkursu oraz działalnością statutową Organizatora konkursu
na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie, zapis i zwielokrotnienie w dowolnej formie, technice, na dowolnych nośnikach
i bez ograniczeń ilościowych (w tym wprowadzenie do pamięci komputera),
b) w zakresie rozpowszechniania – wprowadzenie do obrotu w dowolnej formie, publiczne
wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie, użyczenie, wynajem oraz publiczne udostępnienie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
c) wykorzystywanie fragmentów i ich eksploatowanie na polach wskazanych w pkt. a-b,
d) archiwizowanie;
3. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej zgody na pierwsze rozpowszechnienie tj. publiczne
udostępnienie pracy konkursowej;
4. Nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo własności złożonego nośnika, na którym praca
konkursowa została utrwalona, a także udzielam w imieniu podopiecznego / dziecka oraz własnym
upoważnienia do wykorzystania danych osobowych dziecka w celach wynikających z organizacji
konkursu, na zasadach określonych w regulaminie, oświadczając jednocześnie, iż dane podaję
dobrowolnie, wiem o prawie dostępu do nich oraz do ich poprawiania.

……………………
miejscowość i data

……………………………………………………………………
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
uczestnika w związku z udziałem w konkursie fotograficznym „Fantastyczny Szczecin”

Ja, niżej podpisany……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

1. Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem zgłoszonych fotografii oraz że przysługują mi autorskie
prawa majątkowe i osobiste do zgłoszonej pracy konkursowej;
2. W imieniu swoim udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie
licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej w celach związanych bezpośrednio lub
pośrednio z celami konkursu oraz działalnością statutową Organizatora konkursu na następujących
polach eksploatacji:
e) utrwalanie, zapis i zwielokrotnienie w dowolnej formie, technice, na dowolnych nośnikach
i bez ograniczeń ilościowych (w tym wprowadzenie do pamięci komputera),
f) w zakresie rozpowszechniania – wprowadzenie do obrotu w dowolnej formie, publiczne
wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie, użyczenie, wynajem oraz publiczne udostępnienie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
g) wykorzystywanie fragmentów i ich eksploatowanie na polach wskazanych w pkt. a-b,
h) archiwizowanie;
3. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej zgody na pierwsze rozpowszechnienie tj. publiczne
udostępnienie pracy konkursowej;
4. Nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo własności złożonego nośnika, na którym praca
konkursowa została utrwalona, a także udzielam w imieniu własnym upoważnienia do wykorzystania
moich danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu, na zasadach określonych
w regulaminie, oświadczając jednocześnie, iż dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie dostępu do
nich oraz do ich poprawiania.

……………………
miejscowość i data

……………………………………..
czytelny podpis uczestnika konkursu

