KONKURS FOTOGRAFICZNY
– Obóz Mazowsze
Zarząd Stowarzyszenia ArtVivat! i Kadra Obozu w Otrębusach
zaprasza Członków Orkiestry Vivat! – uczestników obozu
do udziału w konkursie fotograficznym

pt.: „Wakacje w Mateczniku Mazowsze”
REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs jest skierowany do uczestników obozu w Otrębusach, którzy lubią fotografować i zechcą podzielić się
z nami swoimi wspomnieniami z wakacji spędzonych na obozie w Otrębusach.
2. Każdy uczestnik obozu może nadesłać drogą mailową najwyżej trzy swoje autorskie zdjęcia w dobrej
rozdzielczości, które dokumentują obecność członka Orkiestry (koleżanki, kolegi, grupy koleżanek, kolegów) na
obozie w Otrębusach i wycieczkach zorganizowanych podczas obozu.
4. Zdjęcia należy nadesłać w terminie do 28 lutego 2019 roku, na adres mailowy Stowarzyszenia info@artvivat.pl
z dopiskiem Konkurs fotograficzny. Prace, które zostaną nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału
w konkursie.
3. W mailu należy podać:
a) imię i nazwisko, rok urodzenia, tel. kontaktowy oraz email;
b) tytuły nadesłanych max.3 zdjęć;
c) datę i miejsce wykonania zdjęcia.
5. Specjalnie powołane Komisja konkursowa dokona oceny zdjęć i wybierze (spośród nadesłanych), trzy najlepsze
zdjęcia (I, II i III nagroda), które zostaną także zamieszczone na stronie internetowej www.artvivat.pl
Rozstrzygnięcie konkursu, połączone z wystawą nadesłanych fotografii, nastąpi w miesiącu kwietniu 2019 r.
O dokładnym terminie rozstrzygnięcia, uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Nagrody zostaną
wręczone w maju. Nagrodzeni i ich zdjęcia zostaną przedstawieni podczas 91. Koncertu Jubileuszowego
Orkiestry Vivat! Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje Komisji konkursowej są
ostateczne
6. Nagrody w Konkursie obejmują akcesoria elektroniczno-muzyczne.
7. Komisja konkursowa wybierze również dziesięć wyróżniających się zdjęć, które już po zakończeniu konkursu
będą zamieszczone na stronie internetowej www.artvivat.pl Spośród tych prac, internauci będą mogli wybrać
(w drodze głosowania) najlepsze zdjęcie, które zostanie uhonorowane specjalną nagrodą publiczności.
8. Prawa autorskie: Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw
autorskich na rzecz Stowarzyszenia ArtVivat! oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie zdjęć na wystawach,
w druku oraz w Internecie.
9. Ochrona danych osobowych: Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów
związanych z organizowanym Konkursem, przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000)
10. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia ArtVivat!, ul. Wichrowa 20 B,
60-449 Poznań, tel: +48 61 858 68 56 email: info@artvivat.pl
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku małej ilości osób biorących w nim
udział.

Zarząd Stowarzyszenia ArtVivat!

