Projekt pn.: „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin konkursu fotograficznego
„Stradom ”
§. 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „”, zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacja FFORMA, ul.
Gersona 50a, 42-200 Częstochowa, KRS 0000455792, zwanym dalej „Organizatorem”.
2. Przez Uczestnika Konkursu rozumie się osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które posiadają zgodę
opiekunów prawnych na udział w Konkursie.
3. Celem Konkursu jest wybranie najlepszych trzech fotografii spośród zgłoszonych przez Uczestników.
4. W konkursie może wziąć udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatorów oraz członków ich
rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu konkursu.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§. 2 Zgłaszanie prac
1. Tematem wykonanych prac fotograficznych jest teren dzielnicy Stradom w Częstochowie.
2. Zdjęcia powinny być wykonane w okresie od 01.01.2016 r. do 16.12.2016 r.
3. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres email redakcja@fforma.pl lub przez formularz kontaktowy na podstronie konkursu stradom.czest.pl.
4. Zdjęcie musi być w formacie JPG lub PNG.
5. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 pojedynczych prac.
6. W zgłoszeniu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się:
1. imię i nazwisko lub pseudonim uczestnika, numer telefonu, adres e-mail, tytuł fotografii,
2. plik zdjęcia podpisany ma być nazwiskiem lub pseudonimem z kolejnym numerem fotografii.
3. datę i miejsce wykonania fotografii (data wykonania fotografii nie może być wcześniejsza niż
01.01.2016 r.)
7. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 16 grudnia 2016 r.
8. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom
stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu,
kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
9. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
10. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
11. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na
stronach internetowych Organizatora wraz z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu
Strona 1 z 2

Fundacja FFORMA
ul. Gersona 50a,
42-200 Częstochowa,
tel. +48 664 789 894

e-mail: kontakt@fforma.pl
www.fforma.pl
fb.com/fundacjafforma

KRS 0000455792
NIP 5732845001
REGON 243220213

Projekt pn.: „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć.
12. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób
trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba
przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i
uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków.
13. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw
określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna,
koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając
Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
§. 3 Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1. Wybór nagród odbywa się przez głosowanie Internautów za pośrednictwem strony internetowej
stradom.czest.pl.
2. Każdy Internauta może oddać po jednym głosie na maksymalnie 3 fotografie (z jednego adresu IP możliwe
jest oddanie trzech głosów).
3. Głosowanie odbywa się za pomocą przycisku „Zagłosuj” pod zdjęciem.
§. 4 Nagrody
Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
1. za zajęcie I miejsca – tablet graficzny WACOM, dyplom, godzina pracy w profesjonalnym studio
fotograficznym,
2. za zajęcie II miejsca – dyplom i godzina pracy w profesjonalnym studio fotograficznym,
3. za zajęcie III miejsca – dyplom i godzina pracy w profesjonalnym studio fotograficznym.
§. 5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.fforma.pl oraz stradom.czest.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach
wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z
przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.
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