Regulamin konkursu fotograficznego
Selfie ze św. Wawrzyńcem

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin
Wielkopolski.
2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs rozpocznie się w dniu 15 maja 2017r.
4. Zamknięcie konkursu nastąpi 3 lipca 2017r.

Cele konkursu
Celem konkursu jest:
- uczczenie jubileuszu 20-lecia ustanowienia św. Wawrzyńca patronem
Koźmina Wielkopolskiego i 10-lecia ustanowienia Patronem Ziemi
Koźmińskiej.
- aktywizacja społeczności lokalnej, rozwijanie pasji i zainteresowań,
- integracja lokalnego środowiska, wspólne promowanie dziedzictwa
kulturowego miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.
Temat konkursu
Zadaniem konkursowym jest wykonanie selfie czyli fotografii autoportretowej,
wykonywanej z trzymanego w ręku aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu
komórkowego. Zdjęcie powinno przestawiać autora zdjęcia oraz św.
Wawrzyńca. Na zdjęciu może znajdować się także grupa osób.
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest adresowany do mieszkańców miasta i gminy Koźmin
Wielkopolski. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół znajdujących
się na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, a także dzieci i młodzież,
zamieszkująca na terenie naszej gminy, ale uczęszczająca do szkół poza jej
granicami.

2. Prace konkursowe należy złożyć do 3 lipca 2017r. osobiście lub drogą
pocztową w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, Stary Rynek
11, 63-720 Koźmin Wielkopolski (pokój nr 7). Decyduje data wpływu do
Urzędu.
3. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem
konkursu. Udział w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
Zasady i przebieg konkursu
1. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez
Uczestnika, do których przysługuje uczestnikowi nieograniczone prawo
autorskie.
2. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić 1 zdjęcie.
3. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne: wersja
papierowa zdjęcia w formacie 10 na 15 cm i wersja elektroniczna w formacie
jpg.
4. Uczestnik konkursu wypełnia formularz zgłoszeniowy ( Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu), który dołącza do zdjęć.
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Oceny prac konkursowych dokona Jury, powołane przez Burmistrza Miasta
i Gminy Koźmin Wielkopolski.
2. Jury oceni pomysłowość pracy i jej zgodność z regulaminem, przyzna
nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatora.
3. Organizator konkursu ma prawo wykorzystywać i przetwarzać nadesłane na
konkurs prace i wykorzystać dane osobowe uczestników w celach
informacyjnych.
Postanowienia końcowe
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.Organizator ma prawo do odstąpienia od przyznania nagrody.

