Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Kapliczki Józefa Chełmowskiego”
I Organizator
1. Centrum Kultury i Biblioteki im Jana Karnowskiego w Brusach;
Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach; Gmina Brusy; Zaborski Park
Krajobrazowy
2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów roku Józefa Chełmowskiego

II Uczestnicy
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii.
2. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe: I – szkoły podstawowe i gimnazja;
II – szkoły ponadgimnazjalne i dorośli.
3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub
prawnych opiekunów (załącznik do regulaminu – formularz zgłoszeniowy)
4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

III Cel Konkursu
1. Promowanie dorobku Józefa Chełmowskiego
2. Rozbudzanie zainteresowania sztuką fotograficzną
3. Dokumentacja artystyczna dorobku Józefa Chełmowskiego

IV Zasady uczestnictwa:
1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.
2. Autorem fotografii może być tylko jedna osoba.
3. Jedna osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć.
4. Każde zdjęcie musi być opatrzone tytułem.
5. Uczestnik przesyła zdjęcia drogą elektroniczną.
6. Uczestnik przesyła wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy drogą pocztową
na adres siedziby organizatora (załącznik do regulaminu) lub dostarcza go osobiście.
V Zasady szczegółowe
1. Przedmiotem konkursu są fotografie kapliczek wykonanych wyłącznie przez Józefa
Chełmowskiego, stojących na wolnym powietrzu (na przykład przy drogach, w
ogrodach, przy kościołach, itp).
2. Wielkość fotografii nie może być mniejsza niż 2MB
3. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając
fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej
się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację jego wizerunku.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,
niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
VI Terminarz
1. Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć wyłącznie drogą
elektroniczną na adres organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 15 września
2017 roku.
2. Tytuł e-maila: Zgłoszenie na konkurs „Kapliczki Józef Chełmowski”.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 października 2017 w Chacie Kaszubskiej, BrusyJaglie 11b. O dokładnej godzinie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie lub drogą elektroniczną.
VI Nagrody
1. Nagrodzeni w konkursie zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc w 2 dwóch w/w
kategoriach.
2. Autorzy prac dodatkowo wyróżnionych przez jury otrzymują również nagrody.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród dla laureatów
Konkursu.
VII Postanowienia końcowe
1. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora, z tym, że jury nie będzie znało
żadnych danych personalnych autora zdjęć. Każdemu zdjęciu będzie przypisany
odpowiedni nr/identyfikator zdjęcia. Decyzje jury są ostateczne.
2. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.ztn.com.pl, www.ckibbrusy.pl,
www.brusy.pl i innych stronach wybranych przez organizatora
3. Bliższych informacji na temat konkursu udziela: Krzysztof Gradowski
4. Dane organizatora:
Chata Kaszubska
89-632 Brusy
Brusy-Jaglie 11b
chatakaszubska@wp.pl
Tel: 52 398 3202

