Regulamin konkursu fotograficznego „Harcfoto”
I Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Harcfoto” (zwanego w dalszej części
Regulaminu Konkurs) jest 5 Łukowska Grunwaldzka Drużyna Wędrownicza
im. Fryderyka Koziarza.
2. Tematem konkursu jest Prawo Harcerskie.
3. Konkurs jest kierowany do harcerzy starszych i wędrowników z Hufca Łuków
im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej za wyjątkiem członków 5 Łukowskiej Grunwaldzkiej
Drużyny Wędrowniczej.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym regulaminie.
II Przepisy dotyczące prac
1. Żeby zgłosić fotografię do Konkursu, należy nadesłać wypełniony formularz
zgłoszeniowy razem z pracą konkursową na adres mailowy 5lgdw.kontakt@gmail.com
Potwierdzeniem odebrania akceptacji zgłoszenia będzie mail zwrotny od Organizatora.
2. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedną fotografię.
3. Zgłaszanie zdjęć do Konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
4. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak do Konkursu
przesłać je można tylko w formie plików cyfrowych, zgodnie z parametrami: fotografie
muszą być zapisane w formacie plików JPEG, a wielkość pliku nie może przekroczyć
5MB. Zgłoszone fotografie mogą być uprzednio poddane obróbce graficznej.
5. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:








jest autorem/autorką załączonych zdjęć oraz przyjmuje na siebie wszelkie
roszczenia jakiejkolwiek natury, związane z nadesłanymi fotografiami, które
osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu,
kwestie związane z ochroną wizerunku zostały uregulowane z osobami
fotografowanymi, a osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikowanie,
również dla celów określonych w regulaminie Konkursu,
przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu i przekazania
nagród,
wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu
nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu oraz
Organizatora,
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Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów
o treściach powszechnie uznawanych za obraźliwe lub w sposób oczywisty
godzących w uczucia religijne.

III Ocena prac
1. Jury składa się z Organizatora oraz dowolnych wybranych przez niego osób, które
nie biorą udziału w Konkursie.
2. Prace konkursowe są oceniane pod względem:
 adekwatności do tematu konkursu
 adekwatności do wybranego punktu Prawa Harcerskiego
 walorów artystycznych
 kreatywności
3. Każdy z członków Jury może przyznać pracy od 1 do 5 pkt.
4. Na ocenę pracy mają wpływ Internauci poprzez „like’owanie” prac na stronie
www.facebook.com/blekitnechusty w albumie „Harcfoto - konkurs fotograficzny”.
Każdy Internauta może oddać dowolną liczbę „like’ów”. Udział w tej formie głosowania
mają również Uczestnicy Konkursu i Jury.
5. Przelicznik stosowany w głosowaniu online:
 1-5 like’ów – 2 pkt.
 6-10 like’ów – 5 pkt.
 11-20 like’ów – 10 pkt.
 20-30 like’ów – 20 pkt.
 Od 30 like’ów – 30 pkt.
6. Na wynik konkursu mają wpływ zsumowane oceny Jury oraz głosowanie online.
IV Terminarz
1. Konkurs rozpoczyna się 22.06.2016 roku.
2. Termin nadsyłania prac mija 31.07.11.2016 roku. Fotografie nadesłane po terminie
nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
3. Ocena prac przez Jury nastąpi do 10.08.2016 roku. Decyzja Jury jest ostateczna
i nie podlega weryfikacji.
4. Głosowanie online trwa od 02.07.2016 roku do 10.08.2016 roku. Głosy oddane po tym
terminie nie będą mieć wpływu na wynik Konkursu.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych
nagrodach drogą mailową i/lub telefoniczną.
6. Wyniki Konkursu zostaną oficjalnie podane do dnia 22.08.2016 roku na stronie
www.facebook.com/blekitnechusty .
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V Nagrody i wyróżnienia
1. Organizator przewiduje trzy nagrody główne.
Zwycięzcy otrzymają wybraną przez siebie koszulkę ze składnicy harcerskiej „4 żywioły”.
VI Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ
na organizowany Konkurs.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje
do czasu jego zakończenia.
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