Regulamin konkursu fotograficznego
pt. „Małe Trójmiasto Kaszubskie – 10 lat w Unii Europejskiej”

§ 1

Organizatorzy konkursu: Stowarzyszenie Gmin Małe Trójmiasto Kaszubskie, Prezydent Miasta Wejherowa, Burmistrz Miasta Redy, Burmistrz Miasta Rumi.

§ 2

Cel konkursu: uwrażliwienie na zmiany w miastach, które nastąpiły w okresie ostatnich 
10 lat, m.in. przemiany społeczne, ukazanie architektury nowo powstałych obiektów, rewitalizowanych miejsc i rejonów Wejherowa, Redy, Rumi oraz piękna przyrody w ich otoczeniu. 

§ 3

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:

I   Wejherowo - 10 lat w Unii Europejskiej

II  Reda - 10 lat w Unii Europejskiej

III  Rumia - 10 lat w Unii Europejskiej

§ 4

Konkurs skierowany jest do wszystkich dorosłych amatorów fotografii mieszkających na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego - Redy, Rumi i Wejherowa. 

§ 5

Udział w konkursie jest dobrowolny. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 3 fotografie 
w formie elektronicznej. Zgłoszone fotografie mogą stanowić cykl zdjęć. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu. Uczestnik konkursu może wziąć udział  więcej niż w jednej kategorii, natomiast łączna liczba zgłoszonych zdjęć nie może przekroczyć 3.

§6
Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza swoje prawa autorskie do fotografii, uznaje niniejszy regulamin, udziela Organizatorom prawa do upublicznienia imienia i nazwiska uczestnika, a także do nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych fotografii w celach promujących Konkurs, na następujących polach eksploatacji: w Internecie, w dowolnej przestrzeni wystawienniczej, w mediach, w materiałach promocyjnych miast - drukowanych 
i cyfrowych. 

§7

 Konkurs trwa od 1 maja do 29 sierpnia 2014 roku. 

§ 8

Zdjęcia powinny być dostarczone pod adres: Urząd Miejski w Wejherowie, Wydział Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki, plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo z dopiskiem „Konkurs fotograficzny MTK” do dnia 31 lipca 2014 roku. Zdjęcia należy dostarczyć na płycie CD/DVD wraz z zamkniętą kopertą zawierającą Kartę zgłoszeniową konkursu, dostępną na stronach internetowych Organizatorów: www.wejherowo.pl, www.reda.pl, www.um.rumia.pl. Płyta i koperta powinny być podpisane tym samym godłem. Godło powinno składać się z 2 cyfr i 3 liter oraz kategorii (np. 45jkl_Reda).

§ 9

	Wymogi  techniczne dotyczące wszystkich zdjęć są następujące: 

	rozdzielczość: 300 dpi, długość dłuższego boku: co najmniej 2600px, lub z aparatu min. 6 mln pikseli,

RGB lub grayscale,
dopuszczalne formaty JPG lub TIFF. 
	W razie jakichkolwiek wątpliwości pytania można kierować na mail: foto@wejherowo.pl.

 
§ 10
 
Organizatorzy powołają komisję w celu wyłonienia zwycięzców konkursu. 

§ 11

Organizatorzy przyznają nagrody pieniężne w każdej kategorii. Za I miejsce 500 zł, II miejsce 300 zł, III miejsce 200 zł. Organizatorzy mają prawo nie przyznać nagród w danej kategorii za dane miejsce. Termin i miejsce ogłoszenia wyników i wręczenia nagród organizatorzy opublikują na stronach internetowych miast.

§ 12

Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesyłanych pocztą (prace uszkodzone nie będą brały udziału w konkursie).





