Regulamin konkursu fotograficznego MAZOVIA ART 2022
„SPORT W MOJEJ GMINIE”
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Organizatorzy konkursu:
1. Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” oraz Burmistrz Błonia Zenon
Reszka
Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia Gmin
Zachodniego Mazowsza „Mazovia” (zwanego dalej SGZM „Mazovia”) zarówno amatorów
fotografii jak i profesjonalistów.
2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna bez względu na wiek.
Przedmiot konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.
2. Zdjęcia powinny zostać zrobione na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie
gmin należących do SGZM „Mazovia”.
3. Na zdjęciu może być ujęty sam obiekt i/lub aktywność sportowa osób korzystających
z obiektu (osoby ćwiczące, przebywające itp.)
4. Fotografie mogą przedstawiać daną dyscyplinę sportową bądź korzystanie przez
mieszkańców w ramach aktywnego spędzania wolnego czasu.
5. Jurorzy oceniać będą: poziom artystyczny fotografii, pomysłowość wykonania,
prezentację obiektu oraz sposób promocji aktywnego spędzania czasu wolnego.
Cele konkursu:
1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii w
ramach promocji kultury MAZOVIA ART 2022.
2. Kształtowanie świadomości dotyczącej zdrowego stylu życia.
3. Zachęcenie mieszkańców gmin do aktywnego fotografowania.
4. Prezentacja twórczości mieszkańców SGZM „Mazovia” w dziedzinie fotografii.
5. Zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc już znanych.
6. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców SGZM „Mazovia”
Zasady udziału w konkursie:
1. O konkursie zostaną powiadomione urzędy gmin należących do SGZM „Mazovia”, które
otrzymają wzór formularza zgłoszeniowego oraz regulamin konkursu.
2. Zadaniem gmin będzie przekazanie informacji o konkursie oraz dokumentów
konkursowych gminnym jednostkom podległym (np. centrom kultury, szkołom itp.).
3. Każda z Gmin wyłoni po trzech swoich reprezentantów, których zgłoszenia wraz
z fotografiami, gminy przekażą do dnia 21 listopada 2022 r. w wersji papierowej oraz na
elektronicznym nośniku danych (płyta CD).
4. W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis
rodzica/opiekuna na karcie zgłoszeń.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny.
6. Fotografia powinna posiadać 1 autora.
7. Zdjęcia powinny być własnoręcznie wykonane przez uczestnika konkursu.
8. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie w ramach konkursu.
9. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną metodą/urządzeniem.

10. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG.
11. Wymiary zdjęcia nie mogą być mniejsze niż 2400 px x 1600 px.
12. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw
autorskich do zdjęcia oraz posiadaniem zgody na publikację wizerunku od osób
znajdujących się na fotografii.
13. Przekazanie zdjęć na konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi konkursu nieodpłatnej
licencji na bezterminową prezentację fotografii w Internecie (strona internetowa
Organizatora, media społecznościowe) oraz nieodpłatną publikację fotografii
w materiałach promocyjnych, marketingowych, wydawnictwach.
14. W konkursie mogą brać udział jedynie te zdjęcia, które nie brały udziału w innych
konkursach.
15. Prace, które nie będą spełniały kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie nie będą
zakwalifikowane do konkursu.
16. Za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć
jedną nagrodę w ramach konkursu.
17. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną
wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną
i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony
pokrzywdzonej.
VI.
Jury
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. W skład Jury wejdą m.in. absolwenci Akademii Sztuk Pięknych, zawodowi fotograficy itp.
3. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników
Konkursu.
VII.
Terminarz:
1. Prace konkursowe oraz kartę zgłoszeń (załącznik nr 1 do Regulaminu) gminy przekażą do
21 listopada 2022 r. w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) na adres: Centrum
Sportu w Błoniu ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie, z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY
MAZOVIA ART 2022 SPORT W MOJEJ GMINIE”.
2. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
3. Wyniki decyzji Jury konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 29 listopada br. podczas dnia
MAZOVII w Centrum Sportu w Błoniu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„SPORT W MOJEJ GMINIE”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………………………………………
Wiek uczestnika ……………………………………………………………………………………………………………………
Gmina: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Szkoła (jeśli dotyczy): ……………………………………………………………………………………………………………
Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………………………………………………
Kontakt telefoniczny do autora pracy/opiekuna autora pracy: ……………………………………………

Wypełnia uczestnik pełnoletni:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z moim
udziałem w konkursie (w tym: publikowanie imiona i nazwiska, wizerunku na stronie internetowej oraz
w mediach społecznościowych) na potrzeby promocji konkursu.

………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis uczestnika konkursu)

Wypełnia opiekun niepełnoletniego uczestnika:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie fotograficznym „Sport
w mojej gminie” oraz przetwarzanie danych mojego dziecka/podopiecznego do celów związanych z jego
udziałem w konkursie (w tym: publikowanie imiona i nazwiska, wizerunku na stronie internetowej oraz
w mediach społecznościowych) na potrzeby promocji konkursu.

………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka)

