REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Moja Gmina Korsze - Moje Spojrzenie”

Ja ............................., wyrażam zgodę̨ na przetwarzane moich danych osobowych:
imię i nazwisko, wiek oraz miejsce zamieszkania, w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Moja Gmina Korsze - Moje Spojrzenie”.
Jednocześnie informuję, że posiadam prawa autorskie do zdjęcia oraz zgodę na
wykorzystanie wizerunku osoby (osób) znajdującej się na zdjęciu.

Myśl przewodnia konkursu brzmi: Na fotografiach należy zaprezentować
różnorodny charakter przestrzeni gminy Korsze za pomocą własnego subiektywnego
spojrzenia. Prace muszą ukazywać przestrzeń publiczną, piękno krajobrazu, zabytki
jako obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców,
poprawy jakości ich życia oraz obszar, sprzyjający nawiązywaniu kontaktów
społecznych i towarzyskich. Tutaj przecież uczymy się, pracujemy, odpoczywamy,
korzystamy z szeroko pojętej kultury, poznajemy nowych ludzi.

W przypadku, gdy autorem zdjęcia jest osoba niepełnoletnia, prosimy o
podanie danych dziecka i wypełnienie zgody przez rodzica/prawnego
opiekuna.
✓ zdjęcia powinny zawierać opis fotografowanego miejsca,
przybliżoną datę wykonania,

Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Korszach, ul. Wolności 5A, 11 – 430 Korsze, tel.
(89) 751 39 55
Cele konkursu:
✓ promocja miasta i gminy Korsze jako miejsca o przyjaznej
przestrzeni publicznej
✓ kształtowanie wrażliwości artystycznej
✓ popularyzacja walorów związanych z położeniem miasta i gminy
✓ promowanie pasji fotograficznych wśród mieszkańców
✓ rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz
indywidualnych zdolności twórczych
✓ szansa pokazania swoich zdolności w dziedzinie fotografii
Warunki konkursu:
✓ konkurs adresowany jest do wszystkich osób z terenu miasta i
gminy Korsze nie zajmujących się profesjonalnie fotografią,
✓ przedmiotem konkursu jest zdjęcie przedstawiające do wyboru:
krajobraz kulturowy a także ludzi jako społeczeństwo gminy Korsze,
✓ jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie
i umieścić w komentarzach pod filmem promującym konkurs do 29
maja 2020 r. na profilu FACEBOOK Miejskiego Ośrodka Kultury w
Korszach
✓ należy również przesłać zdjęcie konkursowe w dobrej jakości na
e-maila konkurskorsze@wp.pl w treści wiadomości podając:
imię i nazwisko uczestnika, miejscowość, wiek, telefon kontaktowy oraz
zgodę na przetwarzanie danych:

✓

można nadsyłać zdjęcia zarówno czarno-białe jak i kolorowe,

✓

każde zdjęcie będzie rozpatrywane osobno, chyba że autor zaznaczy,
iż seria stanowi zestaw (traktowany wtedy jako jedna praca),

✓

nie przewiduje się podziału prac na różne kategorie,

✓

wszystkie prace wezmą udział w wystawie fotograficznej
zorganizowanej przez MOK Korsze w jej siedzibie, gablocie
informacyjnej w centrum miasta a także na stronie internetowej
www.mokkorsze.pl

Rozstrzygnięcie konkursu:
W komisji zasiadają wszyscy obserwujący profil MOK Korsze na portalu
społecznościowym Facebook
Głosujemy/lajkujemy do 31 maja 2020 r.
Prace, które zbiorą największą ilość głosów wygrywają!!!
Nagrody
– Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody
rzeczowe i dyplomy za I, II i III miejsce.
Podsumowanie konkursu – wyniki konkursu zostaną podane do
wiadomości publicznej na stronie internetowej www.mokkorsze.pl oraz na
funpage-u MOK Korsze.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie !!!

