Konkurs fotograficzny

„Odkrywamy Gminę Niemce”
1. Organizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Niemce „Wspólna Przyszłość”

2. Konkurs stanowi I etap projektu: Rajd szlakami miejsc kultury i przyrody Gminy

Niemce.

3. Cele konkursu:

- popularyzacja ciekawych miejsc historycznych i przyrodniczych w Gminie Niemce;
- poznawanie historii Gminy Niemce;
- poznawanie piękna przyrody na terenie Gminy Niemce;
- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii, historii i przyrody;
- promowanie talentów,
- zachęcenie Mieszkańców do poznawania historii i przyrody Gminy Niemce
oraz prezentowania własnej twórczości fotograficznej;
- budowanie poczucia przynależności do „małej Ojczyzny”.
- budowanie więzi pomiędzy Mieszkańcami poszczególnych miejscowości położonych
na terenie Gminy Niemce.
- utworzenie interaktywnej mapy Gminy Niemce z zaznaczonymi ciekawymi
miejscami historycznymi i przyrodniczymi, która będzie ogólnodostępna na stronie
Stowarzyszenia i promowana przez Stowarzyszenie.
- promocja Gminy Niemce.
4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

- znajdź ciekawe przyrodniczo lub historycznie miejsce/miejsca (maksymalnie 10) w
Gminie Niemce;
- zrób mu zdjęcie;
- opisz to miejsce;
- określ, gdzie ono się znajduje lub napisz jego współrzędne.
- prześlij swoją propozycję na adres info@wspolnaprzyszlosc.pl do dnia 15 lipca
2021r.
- do maila należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 – jeżeli uczestnik
jest osobą dorosłą lub załącznik nr 2 – jeżeli uczestnik jest osobą niepełnoletnią).
5. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

- dzieci do lat 10
- młodzież (11 – 18 lat)
- dorośli (powyżej 18 lat)
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6. Kryteria oceny:

- oryginalność;
- zgodność z tematem;
- wartość artystyczna i estetyczna.
7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
8. Nagroda specjalna jest przewidziana za najciekawszy opis miejsca zaprezentowanego

na przesłanym na konkurs zdjęciu.
9. Harmonogram konkursu:

- 15 lipca 2021r., godz. 24.00 – końcowy termin przesyłania prac (mailem na adres:
info@wspolnaprzyszlosc.pl)
- 20 lipca 2021r. – rozstrzygnięcie konkursu. Wyniki zostaną opublikowane na stronie
Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Niemce „Wspólna Przyszłość”, laureaci zostaną
powiadomieni również drogą mailową.
- o terminie i formie rozdania nagród poinformujemy na stronie internetowej
Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Niemce „Wspólna Przyszłość”:
www.wspolnaprzyszlosc.pl
10. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy oraz ich dzieci, małżonkowie

i rodzice.
11. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa

autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one
praw osób trzecich.
12. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym

przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do
wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:
 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo
egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu;
 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej

-publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
13. Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach

społecznościowych oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych
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nadesłanej pracy przez Organizatora, a także na wykorzystanie pracy w celach
promocyjnych i statutowych Organizatora.
14. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw

autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu
Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w
konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.
15. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej Stowarzyszenia

Mieszkańców Gminy Niemce „Wspólna Przyszłość”: www.wspolnaprzyszlosc.pl
16. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.
17. Konkurs jest dofinansowany z budżetu Gminy Niemce.
18. Pytania prosimy przesyłać drogą mailową na adres Stowarzyszenia:

info@wspolnaprzyszlosc.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!
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