REGULAMIN
IV Konkursu Fotograficznego
„Subregion koniński w barwach jesienno-zimowych”
2012/2013
§1
ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1

Organizatorem konkursu są:

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”
oraz

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Koninie

1.2

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem:

STAROSTA KONIŃSKI

PREZYDENT MIASTA KONINA
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1.3

Zdjęcia naleŜy nadsyłać od 10.10.2012 r. - 20.03.2013 r.

1.4

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w terminie do 12.04.2013 r.

1.5

Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie, liczy się data
dostarczenia na adres Organizatora.

§2
CEL, WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na uroki subregionu konińskiego, jego walory
naturalne, dorobek kulturowy, historyczny i przyrodniczy oraz promocja turystyki
poprzez prezentację prac na tle jesienno-zimowej aury.

2.2

Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyraŜonych
w niniejszym regulaminie.

2.3

Fotografie na konkurs moŜna nadsyłać drogą:
1) elektroniczną na adres e-mail kontakt@turystyka.konin.pl
lub
2) pocztową na adres Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”, ul. Dworcowa 2, 62510 Konin bądź osobiście.
- w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD;
- w postaci odbitek w formacie 15 cm x 21 cm, wraz ze zdjęciami na nośniku CD/DVD.
Nadesłanych prac nie odsyłamy, koszty wysyłki ponosi uczestnik konkursu.

2.4

Fotografie (maksymalnie 5 szt.) prosimy nadsyłać w moŜliwie najwyŜszej jakości
w formacie .JPG. DłuŜszy bok kaŜdego ze zdjęć powinien być nie mniejszy niŜ 2500
pikseli.

2.5

W kopercie lub e-mailu oprócz ze zdjęć powinien znajdować się czytelnie wypełniony
formularz zgłoszeniowy osoby biorącej udział w konkursie. Zgłoszone fotografie naleŜy
opisać w następujący sposób: nick/pseudonim autora, tytuł zdjęcia, miejsce wykonania
fotografii.

2.6

Fotografie przetworzone graficznie będą dyskwalifikowane.

2.7

Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.

2.8

Przesłane materiały nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na
własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych
prac.
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2.9

Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, uŜywania ich w Internecie oraz w innych formach
utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań LOT „Marina”.

2.10

Uczestnik konkursu oświadcza, Ŝe jest autorem nadesłanych prac i posiada wszystkie
prawa do nadesłanych fotografii.

2.11

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez
uzasadnienia.

2.12

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyraŜeniem przez osoby uczestniczące zgody
na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz
w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych
z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

2.13

Osoby niepełnoletnie dołączają do zgłoszenia pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych na udział w Konkursie.

2.14

W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane,
ani nie brały udziału w Ŝadnym innym konkursie.

2.15

W przypadku uwidocznienia na zdjęciu wizerunku osób trzecich autor ma obowiązek
załączyć deklarację/pozwolenie wykorzystania wizerunku – w innym przypadku zdjęcie
będzie wykluczone z konkursu.

§3
OCENA I NAGRODY

3.1

Organizator powołuje jury konkursu w składzie min. trzyosobowym: przewodniczący
jury oraz dwóch przedstawicieli fundatorów nagród.

3.2

Ocena prac przez Jury nastąpi do 9 dni od zakończenia etapu nadsyłania prac przez
uczestników konkursu. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc
ex aequo.

3.3

Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

3.4

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się
w Auli Centrum Wykładowo Dydaktycznego w Koninie przy ul. Popiełuszki 4
(Morzysław).
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3.5

Po zakończeniu konkursu zakwalifikowane fotografie zostaną opublikowane na stronie
LOT „Marina” www.lotmarina.pl oraz www.pwsz.konin.edu.pl

3.6

Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody:
•

Pakiet pobytowy w hotelu „Wityng” dla 2 osób , zawierający:
- 1 nocleg w wybranym terminie,
- kolacja w restauracji,
- 1 godz. sauna / jacuzzi + masaŜ relaksujący.

•

Wakacyjny pakiet pobytowy dla 2 osób w Hotelu „Atut” ,

•

Pakiet pobytowy w Pałacyku w Lisewie,
- kolacja z noclegiem i śniadaniem dla 2 os. w wybranym terminie,

•

Gościniec i Restauracja „Izabell” w Izabelinie
- 1 nocleg w wybranym terminie dla 2 osób
- wyŜywienie
- „Spacery po wodzie” - Aquazorbing

3.7

•

2-osobowe bilety wstępu do Parku linowego „Leśny Raj” w Ślesinie

•

Nagrody Niespodzianki.

Fundatorami nagród są:

- Hotel „Wityng” w Mikorzynie

- Hotel „Atut” w Licheniu Starym

- Pałacyk w Lisewie

- Gościniec i Restauracja „Izabell” w Izabelinie

- Park linowy „Leśny Raj” w Ślesinie
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§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1

Regulamin

niniejszego

Konkursu

dostępny

jest

na

stronie

internetowej

www.lotmarina.pl i www.pwsz.konin.edu.pl
4.2

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeŜeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

4.3

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie

lub

podadzą

nieprawdziwe

informacje,

zostaną

automatycznie

zdyskwalifikowane.

Wszelkie

pytania

dotyczące

konkursu

prosimy

kierować

kontakt@turystyka.konin.pl lub pod nr tel. 63 246 32 48.
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na

adres

e-mail:

