
„TU MIESZKAM”
Regulamin Gminnego Konkursu Fotografii Krajobrazowej

Organizator:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku

Cel konkursu:

-  zainteresowanie docelowej grupy odbiorców fotografią artystyczną i rozwijanie  ich umiejętności w tej dziedzinie,
-  wyszukiwanie najpiękniejszych miejsc w mieście i gminie Lidzbark w celu uwiecznienia ich w kadrze,
-  wykorzystanie zdjęć do kalendarza na 2017 rok, będącego w planach wydawniczych MGOK w Lidzbarku.

Adresaci konkursu:

-  Konkurs adresowany jest  do fotoamatorów z  każdej  grupy wiekowej  zamieszkałych na terenie  miasta i  gminy
Lidzbark.
-  w  konkursie  nie  mogą  brać  udziału  osoby  posiadające  wykształcenie  fotograficzne  oraz  wykonujące  zawód
fotografa.

Wymagania techniczne dotyczące fotografii  kwalifikującej się do konkursu:

-  przyjmujemy zdjęcia w wersji cyfrowej wysłane na adres e-mail: foto@shotmail.ru
-  akceptowane są zdjęcia o następujących parametrach technicznych: minimalna wielkość zdjęcia 1200x1600 pikseli,
maksymalna waga zdjęcia 7 MB .
- przyjmowane będą fotografie barwne i czarno-białe niepoddane rażącej obróbce w programach do cyfrowej edycji
zdjęć

Założenia organizacyjne:

     1. Konkurs rozpoczna się w marcu 2016 roku, a trwać będzie do 15 grudnia.

     2. Zdjęcia nagradzane będą publikowane, dlatego dzieci oraz młodzież do lat 18 muszą posiadać zgodę rodziców.

     3.  Zgody rodziców muszą być dostarczone osobiście przez rodziców do MGOK w Lidzbarku.

     4. Wzór zgody na udział w konkursie można będzie pobrać na stronie internetowej www.mgoklidzbark.com wraz z
formularzem zgłoszeniowym.

      5. Prace będą wybierane każdego miesiąca począwszy od lutego.

     6. Zdjęcia należy wysyłać do 28 dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem grudnia 2016r., kiedy to przyjmowanie zdjęć
kończy się z dniem 09 tego miesiąca.

    7. Dodatkową atrakcją przewidzianą na czas trwania konkursu będzie głosowanie dla internautów (opisane w
odrębnym punkcie regulaminu).

       8. Zdjęcia będą oceniane przez powołaną w tym celu komisję, w skład której wejdą profesjonalni fotograficy.

http://www.mgoklidzbark.com/


       9. W niniejszym konkursie nie mogą brać udziału prace nagrodzone w innych konkursach.

Kryteria oceny:

- zgodność zdjęcia z tematyką konkursu (krajobraz i architektura w mieście i gminie Lidzbark).

- walory estetyczne zdjęcia ( ciekawy, czytelny kadr, interesująca kompozycja, właściwe operowanie światłem).

- indywidualność danego zdjęcia (niedopuszczalne jest przysyłanie zdjęć innego autorstwa niż własne, prace będą
weryfikowane za pomocą programu antyplagiatowego. 

Głosowanie dla internautów:

       1. Głosowanie będzie odbywało się na stronie i profilu MGOK Lidzbark w serwisie społecznościowym Facebook.

     2. Ostatniego dnia miesiąca będzie w w/w  miejscach publikowany album z fotografiami, które otrzymaliśmy w
danym  miesiącu.  Publikowane  zdjęcia  zostaną  ponumerowane  oraz  opatrzone  imieniem  i  nazwiskiem  (bądź
pseudonimem) autora.

    3.  Głosowanie na poszczególne prace odbywać będzie się za pomocą przycisku „lubię to!” przez tydzień od
momentu publikacji (wliczając dni wolne od pracy)

      4. Fotografia, która otrzyma największą ilość „polubień” w danym miesiącu zostanie zakwalifikowana do Nagrody
Internautów, oraz będzie wyróżniona publikacją z odpowiednim wskazaniem w w/w miejscach na portalu Facebook. 

       5. Comiesięczna  Nagroda Internautów jest kryterium kwalifikującym prace do wyższej oceny przez Jury.

      6. Na koniec konkursu zostanie przyznana odrębna Nagroda Internautów dla zdjęcia, które otrzymało największą
ilość  „polubień” w konkursie.

Nagrody:

 Za najlepsze zdjęcia wybrane przez jury, oraz internautów  zwycięzcy otrzymają Puchary  1,2,3 miejsca w kategorii 
„Mistrz Fotografii 2016”. Wręczenie nagród odbędzie się podczas  Uroczystej Gali 16 grudnia o godz. 16:00  w Sali
Widowiskowej  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Lidzbarku.  Najlepsze  zdjęcia  miesiąca  ich  zostaną
opublikowane  w kalendarzu, z tematem konkursu oraz podpisami autorów  poszczególnych zdjęć.

Warunki udziału w konkursie:

   1.  Zgłoszenia  do  konkursu  przyjmowane  są  za  pomocą  formularza  zgłoszeniowego  dostępnego  na  stronie
internetowej www.mgoklidzbark.com w zakładce „Sekcje i koła” > „fotograficzna i filmowa”. 

      2. Wypełniony poprawnie formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście do siedziby MGOK Lidzbark.

      3. Nieletni uczestnicy muszą posiadać zgodę opiekunów na udział w konkursie.

      4. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (23) 69 61 379.

Warunki dotyczące publikacji zdjęć  i ich praw autorskich:

   1.  Zgłoszenie  fotografii  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  ich  publikację  na  stronie
internetowej  www.mgoklidzbark.com,  oraz  na  stronie  i  profilu  MGOK  Lidzbark  na  portalu  społecznościowym
Facebook,  a  także  na  ich  publikację  w  mediach  internetowych  i  tradycyjnych  prowadzonych  przez  partnerów
medialnych MGOK Lidzbark oraz w drukowanych materiałach pokonkursowych (kalendarz na rok 2017)

http://www.mgoklidzbark.com/
http://mgoklidzbark.com/sekcje-i-kola/fotograficzna-i-filmowa
http://www.mgoklidzbark.com/
https://www.facebook.com/mgok.lidzbark
https://www.facebook.com/MGOK-Lidzbark-121908371311032/timeline/


      2.  Zdjęcia przesłane do konkursu są opatrywane licencją otwartą Creative Commons – „Uznanie autorstwa-
Użycie  niekomercyjne  3.0  Polska”  (symbol:  CC  BY-NC  3.0  PL).  Pełen  tekst  licencji  dostępny  jest  na  stronie
internetowej: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/

