Regulamin konkursu fotograficznego
„Bochnia – portret miasta”
1. Konkurs organizowany jest przez Miejski Dom Kultury w Bochni i redakcję „Kroniki Bocheńskiej” w ramach
obchodów 760-lecia lokacji Bochni.
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatorów i członkowie ich rodzin.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Organizatorom zależy na tym, by uczestnicy konkursu zaprezentowali osobisty
i kreatywny sposób przedstawienia jego tematu.
7. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia, każde w formacie 30 cm x 40 cm lub większym.
8. Zgłaszając się do konkursu jego uczestnik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonych fotografii. W przypadku sprzeczności tego oświadczenia z
rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązuje się do wyłącznego
i całkowitego naprawienia wszelkich szkód i prawnie uzasadnionych roszczeń powstałych
z tego tytułu.
9. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie jego prac na wystawie pokonkursowej oraz
nieodpłatne opublikowanie w „Kronice Bocheńskiej” i na stronie internetowej MDK.
10. Karty zgłoszenia oraz fotografie należy nadsyłać lub składać osobiście do 2 grudnia 2013 r. (decyduje data
wpływu) w redakcji „Kroniki Bocheńskiej” mieszczącej się w Bochni przy ul. Regis 1.
11. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, którego ostateczna interpretacja
należy do jury konkursu.
12. Jury konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z regulaminem, odbiegające od tematu lub wadliwe
technicznie.
13. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
14. Uroczystość ogłoszenia wyników połączona z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej
odbędzie się 11 grudnia 2013 r. w Miejskim Domu Kultury
w Bochni.
15. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. W puli nagród znajdą się
m.in.: zewnętrzny dysk twardy o pojemności 2 TB, kupony
o łącznej wartości 600 zł na wielkoformatowe wydruki zdjęć, pamięci PenDrive o pojemności 32 GB. Nagrody nie
podlegają wymianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.
16. O przyznaniu miejsc i podziale nagród decyduje jury konkursu. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają
odwołaniu.
17. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez
organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.
29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na
powyższe podpisując kartę zgłoszenia udziału w konkursie.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
20. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga jury.

