REGULAMIN AKCJI
„SKUP FOTO_TALENTU” temat : człowiek
Fundacji Absolwent
I. Przepisy ogólne
1. Organizatorem akcji „SKUP FOTO_TALENTU” jest Fundacja „Absolwent” z siedzibą w
Gostyniu, ul. St.Helsztyńskiego 3, NIP 6961553571, KRS 0000078617, osoba odpowiedzialna:
Jarosław Tomczak tel. 690 307 219.
2. Celem Akcji jest wykorzystanie talentu młodszych i starszych pasjonatów fotografii z Gostynia i
okolic i jego wypromowanie w ramach wykończenia wnętrz budynku Organizatora, w
szczególności ozdobienie ścian przestrzeni ogólnodostepnej prowadzonego przez Organizatora
trzygwiazdkowego obiektu hotelowego.
II. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem Akcji może być każdy mieszkaniec powiatu gostyńskiego
2. Tematem zdjęć musi być człowiek/ludzie (portret, reportaż i inne; ważne, by w kadrze pojawił się
człwoiek).
3. Przystąpienie do Akcji oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z
ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm)
4. Jeden uczestnik może zgłosić do 10 zdjęć.
5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Uczestnik
ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy zgłoszonej do Akcji. Uczestnik
wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie nadesłanych zdjęć poprzez ich publikację na stronie
interenetowej Organizatora oraz w formie obrazów wewnątrz obiektu hotelowego „Absolwent”jednocześnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonych w ramach
Akcji bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych.
6. Fotografie należy nadsyłać jako przesyłkę pocztową lub kurierską (na koszt nadsyłającego) na
adres:
Fundacja „Absolwent”
ul.St.Helsztyńskiego 3
63-800 Gostyń
lub dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji do dnia 9 grudnia 2019 r.
7. Zdjęcia muszą być dostarczone w dwóch formach:
a)

w formie klasycznej (rozmiar 10x15), która będzie podstawą oceny Jury

b)
oraz w formie elektronicznej – można dołaczyć nośnik danych typu CD/DVD/pendrive lub
przesłać drogą mailową na biuro@fundacja-absolwent.pl (format JPG, wielkość przesyłanego pliku
nie może przekroczyć 20 MB, ale krótszy bok zdjęcia musi mieć powyżej 1000px. )
8. Na odwrocie zdjęcia muszą znajdować się: imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby biorącej udział
w Akcji. Można podać własny tytuł zdjęcia.
9. Wraz ze zdjęciem/zdjęciami uczestnik musi dołączyć informację zawierającą numer konta
bankowego właściwy do wypłaty nagrody w przypadku przyznania takowej.
III. Ocenianie i nagradzanie prac

1. Prace będą oceniane przez Jury składające się z osób powołanych przez Organizatora, w tym co
najmniej 1 przedstawiciela Fundacji „Absolwent”, 1 przedstawiciela właściciela obiektu
hotelowego oraz co najmniej 1 fotografa.
2. Werdykt jury jest ostateczny.
3. Jury docelowo nagrodzi od 50 do 80 prac/fotografii spośród nadesłanych do Akcji, chyba że ilość
i/lub jakość prac nie pozwoli na nagrodzenie takiej liczby prac.
5. Każda nagrodzona przez Jury praca to kwota 100,00 PLN, którą otrzyma jej autor. Jeden
Uczestnik może zatem zosatć nagrodzony kwotą maksymalną 1.000,00 PLN. Nagrody zostaną
przelane na konto wskazane w zgłoszeniu w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Akcji.
IV. Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do Akcji „SKUP FOTO_TALENTU”jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu, wyrażeniem zgody na udział zdjęć w wystawie , a także na ich wykorzystywanie przez
Organizatora w materiałach informacyjnych oraz w materiałach promocyjnych.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
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