Regulamin konkursu fotograficznego „Sowiogórskie Śródziemie”
I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego „Sowiogórskie Śródziemie”, zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie Tolkienowskie „Wieża” we
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie, zwanymi dalej „Organizatorem”.

II. Cel i tematyka konkursu
Celem Konkursu jest ukazanie piękna miejsc Powiatu Dzierżoniowskiego poprzez porównanie ich do świata opisanego w twórczości J.R.R. Tolkiena
w książkach „Hobbit”, „Władca Pierścieni”, „Silmarillion”, przy wykorzystaniu fotografii jako środka przekazu.

II. Uczestnicy konkursu
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zainteresowana fotografią.
III. Zgłaszanie prac
Fotografie przesłane na konkurs mogą być wykonane dowolną techniką: zarówno cyfrową, jak i tradycyjną, w tym drugim przypadku niezbędne jest
wykonanie skanów fotografii.
1. Zgłoszenie

fotografii

do

konkursu

odbywa

się

poprzez

przesłanie

pliku

w

formie

elektronicznej

na

adres

sowiogorskie.srodziemie@gmail.com
◦ Parametry zdjęć zgłaszanych do konkursu:
- format JPG
- wymiary dłuższego boku: 2000 pikseli
- rozdzielczość zdjęć: 72 ppi
- wielkość pliku maksimum 3 MB
- przestrzeń barwna: RGB lub skala szarości.
(W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w innej rozdzielczości)
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze.
3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:


Dane personalne autora (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)



Tytuł fotografii,



Miejsce rzeczywistego zrobienia fotografii oraz opis zobrazowanego miejsca w Śródziemiu (ew. cytat z książki z podaniem źródła)



Data wykonania fotografii (fotografie nie mogą być starsze niż 01.01.2017)

4. Każdy przesłany plik JPG musi być nazwany zgodnie ze schematem: imie_nazwisko1.jpg, imie_nazwisko2.jpg, imie_nazwisko3.jpg, bez spacji
i polskich znaków diakrytycznych.
5. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 30 września 2017 r.
6. W ramach obróbki zdjęć przesyłanych na Konkurs dopuszczalne są jedynie podstawowe techniki cyfrowej postprodukcji fotograficznej, mające
swoje odpowiedniki w procesach naświetlania i obróbki materiałów fotograficznych analogowych. Są to: dostosowanie parametrów ekspozycji,
poprawienie kontrastu, jasności, balansu bieli, nasycenia kolorów, wyostrzenie, konwersja do skali szarości/sepii, zastosowanie filtrów
kolorowych. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcia niespełniające wymagań konkursowych będą
dyskwalifikowane.
7. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
8. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
9. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
10. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z:
◦ wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej
◦ udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć konkursowych na
stronach internetowych Organizatora, a także na profilach należących do Organizatora w portalu Facebook.
◦ udzieleniem Organizatorowi prawa do bezpłatnej, reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, w celu ich publikacji w ramach
wystaw i artykułów związanych z konkursem i jego celem. Każda taka publikacja będzie opatrzona imieniem i nazwiskiem autora
pracy.
11. Przekazując prace na konkurs, autor oświadcza, że:


nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności ich praw majątkowych, osobistych ani autorskich.



posiada zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, do publikacji ich wizerunku zgodnie z regulaminem Konkursu.

12. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca
zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
▪ W skład Jury wchodzą przedstawiciele ST „Wieża”, Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, a także osoby zajmujące się fotografią
wybrane wspólnie przez Organizatorów.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych
fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą kolejno: pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie Tolk-Folku (www.tolk-folk.pl), a także na profilu Tolk – Folku w portalu Facebook
8. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie Tolk-Folku.

V.

Nagrody

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
◦ za zajęcie I miejsca – planszowa gra strategiczna „Wojna o Pierścień (edycja druga)”
◦ za zajęcie II miejsca – planszowa gra strategiczna „Blood Rage (edycja polska)
◦ za zajęcie III miejsca – planszowa gra ekonomiczna „Uczta dla Odyna”
2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.
VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.tolk-folk.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z
późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika
Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

