I Otwarte Mistrzostwa Łęczycy w Fotografii
- regulamin

1. Organizator, Partnerzy i Patroni:
Organizatorem I Otwartych Mistrzostw Łęczycy w Fotografii (dalej: Konkurs) jest Stowarzyszenie
Edukacyjno-Kulturalne „IMPET” (dalej: Organizator), które realizuje projekt ,,Zielone sfery okiem
kamery” w ramach ogólnopolskiego programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
Partnerami Mistrzostw są: Rada Miejska w Łęczycy, Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Dom Kultury w
Łęczycy. Honorowy Patronat nad Mistrzostwami objął Burmistrz Miasta Łęczycy – Paweł Kulesza.

2. Cele Konkursu:
Głównym celem I Otwartych Mistrzostw Łęczycy w Fotografii jest zwrócenie uwagi na piękno oraz
fotogeniczność Łęczycy i okolic. Istotnym elementem Konkursu jest także umożliwienie adeptom
fotografii rozwijania ich pasji przez kontakt z profesjonalistami, a także propagowanie zasad uczciwej
rywalizacji oraz konfrontowania swoich umiejętności z innymi.

3. Zasady Konkursu:
3.1. Konkurs odbędzie się dnia 23 marca 2019 roku, w godzinach 900 – 1500, z racji czego NIE POLEGA
na przesyłaniu gotowych fotografii – będzie dziać się „tu i teraz”.
3.2. Uczestnikiem konkursu może być każdy fotograf-amator, niezależnie od wieku i miejsca
zamieszkania. Za amatorów uważa się osoby, dla których fotografia nie stanowi stałej pracy
zarobkowej.
3.3. Start Konkursu nastąpi o godz. 845 w siedzibie Organizatora – ul. Kościelna 4, Łęczyca (lub w innym,
ogłoszonym wcześniej miejscu, w zależności od liczby zgłoszeń), gdzie Uczestnicy wysłuchają krótkiej
prelekcji na temat fotografii oraz poznają temat Konkursu. Na wykonanie zadania konkursowego –
jednego zdjęcia na terenie Łęczycy lub okolic, realizującego dany temat – Uczestnicy będą mieli
4 godziny. Czas ten obejmuje fotografowanie, obróbkę zdjęcia oraz jego dostarczenie do Jury w formie
elektronicznej. Zdjęcia wykonane przed rozpoczęciem Konkursu będą odrzucane.
3.4. Finał Konkursu odbędzie się tego samego dnia w miejscu jego rozpoczęcia. Podczas finału nastąpi
publiczny i turniejowy wybór najlepszych zdjęć przez Jury (losowa rywalizacja między zdjęciami w
parach w kolejnych etapach – 1/16, 1/8, ¼, ½, finał), połączony z mini-warsztatami fotograficznymi,
a także wybór najlepszego zdjęcia zdaniem Uczestników konkursu.

4. Zgłoszenia:
4.1. Zgłoszenie do Konkursu następuje przez wysłanie skanu krótkiego formularza na adres
konkurs.impet@wp.pl do dnia 21 marca 2019 roku włącznie. Formularz zgłoszeniowy jest
załącznikiem do niniejszego Regulaminu oraz znajduje się na stronie internetowej Organizatora
(www.stowarzyszenieimpet.pl).

4.2. W przypadku osób niepełnoletnich musi on zawierać zgodę opiekuna prawnego na udział
w Konkursie.
4.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5. Jury i nagrody:
5.1. Oceny prac konkursowych dokona Jury Konkursu, w skład którego wejdą profesjonalni
fotografowie, społecznicy z terenu powiatu oraz przedstawicieli instytucji partnerskich. Ostateczny
skład Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora (www.stowarzyszenieimpet.pl)
do dnia 15 marca 2019 r.
5.2. W ocenie prac konkursowych zostaną wzięte pod uwagę: kreatywne ujęcie tematu, umiejętności
techniczne (kompozycja, światło, barwa), ogólną estetykę fotografii oraz zgodność z Regulaminem.
5.3. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy – dla zwycięzców wskazanych
przez Jury oraz dla zwycięzcy Nagrody Publiczności. Wręczenie nagród nastąpi podczas Finału
Konkursu.

6. Postanowienia końcowe:
6.1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. (RODO), o ile podanie takich danych jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z
niniejszego Regulaminu.
6.2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne IMPET z siedzibą
w Łęczycy, ul. Kościelna 4, 99-100 Łęczyca, wpisane do KRS pod numerem 0000661170. Dane te będą
przetwarzane w w/w siedzibie administratora.
6.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.stowarzyszenieimpet.pl oraz
w siedzibie Organizatora.
6.4. Na wszelkie pytania i wątpliwości, dotyczące organizacji, przebiegu i rozstrzygnięcia Konkursu
odpowiada Lidia Majda (tel. 693 258 130, e-mail: lidka.majda@gmail.com).

Z zaproszeniem do udziału w Konkursie
Marcin Tober
Prezes Stowarzyszenia IMPET

I Otwarte Mistrzostwa Łęczycy w Fotografii
– formularz zgłoszeniowy

1. Imię i nazwisko:

…………………………………………………………………………………..

2. Numer telefonu:

…………………………………………………………………………………..

3. Adres e-mail:

…………………………………………………………………………………..

4. Data urodzenia:

…………………………………………………………………………………..

Udzielam licencji na wykorzystanie zgłoszonej fotografii w działaniach promocyjnych (takich jak publikowanie
w mediach społecznościowych i tradycyjnych, na plakatach, ulotkach itp.), realizowanych przez Stowarzyszenie
Edukacyjno-Kulturalne IMPET i podmioty współpracujące (Autor fotografii może cofnąć licencję po
rozstrzygnięciu konkursu).
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne ,,IMPET”. Dane
osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1. Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie laureatów.
2. Realizacja właścicieli osobistych praw autorskich do utworów złożonych do konkursu.
3. Wywiązanie się z obowiązków prawnych wobec uczestników, określonych przepisami Kodeksu
Cywilnego w zakresie przyrzeczeń publicznych, w tym publiczne ogłoszenie laureatów.
4. Wywiązanie się z obowiązku prawnego dokumentowania i archiwizowania działalności statutowej
organizatora jako organizacji promującej kulturę wśród społeczności lokalnej.
5. Promowanie konkursu jako wydarzenia kulturalnego.

……........................................................................
Data i czytelny podpis Uczestnika

* Dla osób niepełnoletnich – wypełnia Rodzic / Opiekun prawny Uczestnika Konkursu:
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
wyrażam wolę przystąpienia mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………. do
I Otwartych Mistrzostw Łęczycy w Fotografii, organizowanych przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne
,,IMPET”, zgodnie z powyższym Regulaminem.

……........................................................................
Data i czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego

