Regulamin V Konkursu Fotograficznego SKW „Góry”
1. Organizatorem konkursu jest Szczeciński Klub Wysokogórski.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich członków Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego.
Głównym motywem konkursu jest hasło „Góry i wspinaczka”.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.12.2021 r. i trwa do 21.01.2022 r.
4. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie sześć fotografii.
5. Technika wykonywania prac konkursowych jest dowolna.
6. Prace należy nadesłać na Konkurs wyłącznie drogą elektroniczną na adres
info@kwszczecin.pl, z dopiskiem V Konkurs Fotograficzny „Góry” wraz wypełnionym
formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Prace należy nadesłać w formacie JPG, dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400
pikseli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.
8. Przesłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw
autorskich (majątkowych i osobistych) do nadesłanych fotografii.
9. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorom przez Uczestnika
nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie prac na niżej wymienionych polach
eksploatacji:
‒

publiczna ekspozycja prac wraz z podpisem (imię i nazwisko) autora w internetowej
galerii konkursowej na stronie Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego oraz klubowym
profilu na stronie facebook, z możliwością komentowania i oceny pracy przez
internautów,

‒

publiczna ekspozycja prac podczas festiwalu „O góry” w 2022r.,

‒

publiczna ekspozycja prac podczas spotkania klubowego,

‒

publiczna ekspozycja prac w Centrum Wspinaczkowym Big Wall oraz w siedzibie Klubu.

10. Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez
Organizatora. Po zakończeniu okresu przesyłania zdjęć Jury dokona oceny nadesłanych
zdjęć i wybierze trzech finalistów.
11. Oceny zdjęć dokonuje Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne, a
wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie.
12. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie zwycięzcy i wręczenie nagród nastąpi w lutym albo
marcu 2022 r.
13. Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe lub
finansowe.
14. Wysłanie na podany w punkcie 5. adres e-mail zdjęć wraz z formularzem zgłoszeniowym jest
równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do Organizatorów konkursu.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach
marketingowych Organizatora (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
Dz.U. nr 133 poz. 833 z późń. zm.)

