XVI Konkurs Fotograficzny "Lato, lato zostań dłużej" - 2016
Konkurs jest otwarty dla uczniów, osób dorosłych /z wyjątkiem osób zawodowo zajmujących się fotografią/.
Przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: do 19 lat i powyżej 19 lat.
Celami konkursu są:
promocja twórczości fotograficznej wśród uczniów różnych szkół /szczególnie w województwie łódz-kim/, rozwijanie
umiejętności analitycznego obserwowania otaczającego nas świata, uwrażli-wienie na piękno przyrody, kształcenie
postaw twórczych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
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Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.
Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 pojedyncze zdjęcia lub cykl 3 fotografii /ocenianych jako 1 praca/
czarno-białych lub barwnych w formacie nie mniejszym niż 20/30 cm. Fotografie należy zarejestrować
również na płycie CD w rozdzielczości 300 dpi.
Nie będą przyjmowane zdjęcia przetwarzane komputerowo w stopniu zmieniającym ich formę i treść.
Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest dostarczenie podpisanych prac pod adres:
Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź, do 24 września 2016 roku.
Do fotografii należy dołączyć dane: imię, nazwisko, wiek autora, adres do korespondencji, e-mail, telefon;
oświadczenie, „oświadczam, że jestem autorem zdjęć zgłoszonych do konkursu i przysługuje mi
z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych. Oświadczam również, że nieodpłatnie
przenoszę służące mi autorskie prawa majątkowe do prac zgłoszonych do konkursu na Organizatora, przy
czym zakres przenoszonych praw obejmuje tylko prawa do rozpowszechniania prac zgłoszonych do konkursu
w celach promocyjnych konkursu w dowolnej formie. Zgadzam się na zachowanie i przetwarzanie
moich danych osobowych przez Bałucki Ośrodek Kultury według zasad określonych
w ustawie z dnia 19.08.1977 r. o Ochronie Danych Osobowych /Dz. U. Nr 133/97
poz.883/”. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie w imieniu uczestnika składają rodzice.
Jeżeli na fotografii konkursowej wykorzystano wizerunek osoby trzeciej uczestnik jest
zobowiązany do złożenia oświadczenia, następującej treści: „oświadczam, że osoba której wizerunek
znajduje się na zdjęciu zatytułowanym ……….. …………………… wyraziła zgodę na
nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie jej wizerunku. Oświadczam również, że przejmuję pełną
odpowiedzialność prawną /w tym odszkodowawczą/ w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń ze
strony osób trzecich związanych ze zgłoszonymi do konkursu zdjęciami.”
W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie w imieniu uczestnika składają rodzice /treść stosownych
regulaminowych oświadczeń w załączniku/. www.bok.lodz.pl
Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia oraz wybierze prace do wystawy
pokonkursowej.
Postanowienia końcowe: rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej
nastąpi 22 października 2016 roku o godz. 16.00 w sali widowiskowej i Galerii „Ż” BOK „ Na Żubardzkiej”.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone prace z przyczyn od niego niezależnych. Organizator
nie odsyła prac, dyplomów oraz nagród /w wyjątkowych sytuacjach na koszt uczestnika/.
Nagrodzone i wyróżnione fotografie oraz płyty CD z pracami konkursowymi przechodzą na własność
Bałuckiego Ośrodka Kultury.
Pozostałe prace należy odbierać w Bałuckim Ośrodku Kultury „Na Żubardzkiej”,
ul. Żubardzka 3, tel. 42 651 67 47 w terminie od 30 listopada do 31 grudnia 2016 r. Po tym terminie
fotografie przechodzą na własność Bałuckiego Ośrodka Kultury.
Terminarz: nadsyłanie prac do 24.09.2016; posiedzenie jury 27.09.2016; podsumowanie i otwarcie wystawy
22.10.2016 - Galeria „Ż” BOK „Na Żubardzkiej” w Łodzi, ul. Żubardzka 3; odbiór prac 30.11-31.12.2016.
Informacje o konkursie: Urszula Issaieff, tel. 42 651 67 47, e-mail: zubardzka@bok.lodz.pl

