
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNO-FILMOWEGO
"BUKOWNO MOJE MIASTO" 

1. PRZEPISY OGÓLNE 

1.1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie "SKAŁKA".

1.2. Patronem medialnym jest gazeta lokalna Głos Bukowna. 

1.3.  Celem  Konkursu  jest  aktywizacja  mieszkańców  Bukowna  oraz  ukazanie

najcenniejszych/najciekawszych  miejsc  związanych  z  tradycją  i  dziedzictwem  Miasta

Bukowno.

1.4. W Konkursie może brać udział bezpłatnie każdy mieszkaniec Bukowna.

• Nadesłanie  prac  na  Konkurs  oznacza  akceptację  jego  warunków,  wyrażonych  

w niniejszym regulaminie.

• Czas trwania konkursu: 15.01-2020 r. - 28.01.2020 r.

2. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC 

2.1. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać 1 pracę (1 fotografię lub 1 trzyminutowy film).

2.2.  Prace  powinny  być  wykonane  samodzielnie,  muszą  być  pracami  autorskimi,  które

wcześniej nie były nagradzane.  

2.3. Prace można nadsyłać na Konkurs w formie elektronicznej na adres: 

konkursymokbukowno@onet.pl z dopiskiem: 

KONKURS  FOTOGRAFICZNO-FILMOWY oraz  dołączyć  informacje  z  następującymi

danymi,  identyfikującymi  autora:  imię,  nazwisko,  rok  urodzenia,  opis  pracy  (tytuł  pracy  i

miejsce wykonania). 

2.4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wyłączenia  z  udziału  w  Konkursie  prac

o niskiej jakości technicznej. 

2.5. Prace należy nadesłać w postaci elektronicznej w formacie JPG lub TIF, lub dostarczyć do

siedziby MOK płytę CD/DVD.

2.6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez

Organizatora Konkursu Fotograficzno-Filmowego, w celach wynikających z regulaminu

tego  Konkursu,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  roku  o  ochronie  danych

osobowych  (Dz.  U.  z  1997  r.,  nr  133,  poz.  883  z  późniejszymi  zmianami).  Poprzez



dostarczenie prac na Konkurs nieodpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie autorskie

prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z

2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).

2.7.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dyskwalifikowania  prac  nie  spełniających

wymienionych wyżej wymogów.  

• Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak 
również z niego wyłączonych.

•  Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych 
imieniem i nazwiskiem autora) na stronie i FB MOK Bukowno, FB Muzelanej Sali 
Regionalnej oraz w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na 
Konkurs.  

•  Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs 
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach 
promocyjnych. 

3. TERMINARZ I NAGRODY

3.1. Termin nadsyłania prac mija dnia 28 styczna 2020r. (decyduje data dostarczenia przesyłki

e-mail  organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  trudności  techniczne  spowodowane

czynnikami zewnętrznymi). 

3.2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

• Komisja  wyłoni  prace  które  posłużą  do  organizacji  żywej  wystawy.  Decyzja  Jury  jest

ostateczna  i  nie  podlega  weryfikacji.  Jury  zastrzega  sobie  prawo  nie  wyłaniania

zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

• Nagrodą  za  udział  w  konkursie  będzie  możliwość  prezentacji  pracy  podczas  6  imprez

organizowanych na terenie miasta Bukowna w następujących terminach:

1) 7 lutego 2020 - Osiedle Centrum Północ (MOK Bukowno)

2) 15 lutego 2020 - Osiedle Centrum Północ (MOK Bukowno)

3) 21 lutego 2020 - Osiedle Podlesie

4) 28 lutego 2020 - Osiedle Bór z Przeniem 

5) 29 lutego 2020 - Osiedle Stare Bukowno z Przymiarkami

6) 10 lutego 2020 - Osiedle Wodąca

• Najciekawsze 5 prac posłuży do wykonania układanek, które będą wykorzystane podczas

imprez. 

3.4. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie MOK mokbukowno@op.pl oraz na FB MOK. 

 


