Regulamin konkursu fotograficznego
„Cztery pory roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu fotograficznego „Cztery Pory Roku w Ośrodku Sportu i
Rekreacji” zwanego dalej Konkursem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w
Wołowie
1.2. Konkurs trwa do 31.03.2011
Termin rozpoczęcia konkursu: 11 kwietnia 2010r.
1.3. Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie
www.osirwolow.pl
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres:
promocja.osirwolow@interia.pl
1.4. Osoby odpowiedzialne za administrowanie Konkursem: Joanna Kauf – Kierownik
Działu promocji, imprez i turystyki
2. Cel Konkursu
2.1.Celem konkursu jest wyłonienie z każdego etapu osób , które zrobią najładniejsze
i najbardziej profesjonalne zdjęcia obiektów należących do Ośrodka wraz z
uwzględnieniem fotografii z imprez odbywających się na naszych obiektach.
2.2. Rozbudzenie twórczej aktywności fotografików amatorów rozwijanie osobistych
zainteresowań, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych
2.3. Możliwość zaprezentowania prac przez fotografików amatorów oraz konfrontacji z
innymi uczestnikami konkursu.
2.4. Odkrywanie sportowo – rekreacyjnej ” twarzy” Wołowa
3. Warunki uczestnictwa
3.1. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto spełnia poniższe warunki:
- jest obywatelem Polski
- nie zajmuje się fotografią zawodowo
- nie jest jurorem Konkursu
3.2. Zwycięzca z poprzedniego etapu może brać udział w kolejnych etapach.
4. Zasady Konkursu
4.1. Zdjęcia nadsyłane do Konkursu muszą przedstawiać obiekty należące do Ośrodka
o każdej porze dnia ,jak także imprez odbywających się na nich.

4.2. Każdy autor może nadesłać max. 20 zdjęcia w danym etapie.
4.3. Zdjęcia, które nie spełnią powyższych wymogów, naruszają prywatność osób
fotografowanych lub mają charakter reklamy nie wezmą udziału w Konkursie.
4.4. Zgłoszenia bez imienia i nazwiska tylko np. z pseudonimem lub z niepełnymi
danymi nie będą brały udziału w Konkursie.
4.5. Organizator nie wymienia nadesłanych zdjęć na inne, ani też nie odsyła
nadesłanych fotografii.
4.6. Na prośbę autora fotografia może być wycofana z udziału w Konkursie, pod
warunkiem, że prośba taka będzie przesłana drogą elektroniczną na min. 7 dni przed
zakończeniem etapu.
5. Przepisy dotyczące prac
5.1. Zadanie konkursowe może być realizowane w zależności od tematu jako:
- fotografia studyjna lub plenerowa
- grafika komputerowa, tj. własna fotografia poddana obróbce komputerowej, przy
zachowaniu ów zdjęcia jako zasadniczego trzonu pracy
5.2. Zdjęcia powinny mieć rozmiar nie mniejszy niż 800 x 600 piks.
5.3. Dopuszczalne formaty plików: JPG (JPEG)
5.4. Pojedynczy plik nie może przekraczać wagi 2 MB.
6. Przebieg Konkursu i nagrody
6.1.
Jury Konkursu jest minimum trzyosobowe a jego skład ogłaszany wraz
z opublikowaniem bieżącego etapu Konkurs
6.2.
Fotografie wybrane z każdego etapu mogą być opublikowana na
stronie www.osirwolow.pl , www.wolow.pl, oraz w mediach.
6.3. Nagrody rzeczowe fundowane są przez organizatora – Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Wołowie.
a) do konkursu mogą przystąpić inni sponsorzy – tym samym zwiększy się wartość
nagrody.
6.4. Zwycięzca Konkursu może odbierać nagrodę osobiście w siedzibie Osrodka Sportu
i Rekreacji w Wołowie za okazaniem dowodu tożsamości (ze zdjęciem) od pn-pt w
godzinach od 7.30-15.30.
a) Zwycięzca będący osobą niepełnoletnią może odebrać nagrodę wyłącznie w
obecności rodzica lub prawnego opiekuna.
6.5. Zwycięzca Konkursu jest informowany indywidualnie (drogą e-mailową bądź
telefoniczną). Wszyscy uczestnicy mogą sprawdzić informację o wynikach na
stronach Konkursu w serwisie: www.osirwolow.pl

6.6. Zwycięzca Konkursu na odebranie nagrody osobiście ma 30 dni licząc od daty
opublikowania wyników Konkursu.
7. Wykorzystanie zdjęć i ochrona praw osobowych
7.1. Zdjęcia nadesłane na Konkurs są nadal własnością Ośrodka i Ośrodek ma prawo
publikować je zgodnie z zasadami Konkursu.
7.2.Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie zastrzega sobie prawo do wykorzystania
nadesłanych prac wyłącznie do celów promocyjnych Ośrodka (publikacje elektroniczne
na stronie WWW, elektroniczne prezentacje multimedialne oraz w mediach
drukowanych, np. ulotki, plakaty, banery, itp.).
7.3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie zastrzega sobie prawo do zmiany
rozdzielczości zdjęcia opublikowanego na swojej stronie.
7.4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów
związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
7.5. Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników
Konkursu.
a) Opublikowane zostaje imię i nazwisko Zwycięzcy oraz tytuł zdjęcia;
b) Pozostałe zdjęcia Uczestników w przypadku opublikowania podpisane zostaną wg
takiej samej zasady jak w punkcie 7.5 a.
8. Postanowienia końcowe
8.1. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady Konkursu
zawarte w niniejszym regulaminie.
8.2. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie. Ewentualna zmiana
zostanie odnotowana na stronie Konkursu.

