Załącznik nr 1
REGULAMIN PLENERU I KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
BISKUPICKIE FOTOGRAFOWANIE 2009
Architektura – co pozostało?

1. Informacje ogólne.
a) organizatorem pleneru jest Rada Dzielnicy Biskupice przy udziale stowarzyszenia Nasze Biskupice oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 2 w Biskupicach i Dzielnicowego Ośrodka
Kultury w Zabrzu Biskupicach
b) miejscem pleneru jest dzielnica Zabrza – Biskupice,
c) plener odbędzie się 12.09.2009r., rozpoczęcie o godz. 9:00
d) udział w plenerze jest bezpłatny.
2. Cel pleneru i konkursu fotograficznego.
a) Celem jest budowanie więzi z Małą Ojczyzną, aktywizacja mieszkańców Biskupic w Ŝyciu kulturalnym, wskazanie sposobu spędzania wolnego czasu oraz upowszechnienie dziedzictwa kulturowego obecnego w architekturze mieszkalnej, poprzemysłowej i sakralnej istniejącej w Biskupicach,
b) Po zakończeniu pleneru zostanie otwarta wystawa oraz będzie wydana broszura promująca Biskupice i nagrodzone prace.
3. Warunki uczestnictwa w plenerze i konkursie fotograficznym.
a) uczestnikiem pleneru i konkursu fotograficznego moŜe być kaŜdy,
b) uczestnik zgłaszając swoje uczestnictwo, udziela - na rzecz organizatora i innych uczestników
pleneru i konkursu - zgody na publikację swojego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania pleneru,
c) uczestnik pleneru i konkursu korzysta z własnego sprzętu fotograficznego,
d) uczestnik pleneru dostarcza zdjęcia do konkursu na własny koszt,
e) biorąc udział w plenerze uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
4. Zakończenie pleneru.
a) kaŜdy uczestnik ma prawo do nadesłania na konkurs maksymalnie 3 zdjęć pojedynczych i/lub reportaŜu składającego się z co najwyŜej 3 zdjęć,
b) zdjęcia powinny być dostarczone w formacie 13x18 cm, i na nośniku CD w rozdzielczości umoŜliwiającej wydruk co najmniej w formacie A4,
c) kaŜde zdjęcie na odwrocie jak równieŜ na nośniku CD powinno być opisane imieniem nazwiskiem autora, danymi kontaktowymi i ewentualnie tytułem,
d) nadsyłając zdjęcia na konkurs uczestnik oświadcza, Ŝe:
• jest autorem zdjęcia,
• zdjęcie zostało zrobione w czasie trwania pleneru,
• wyraŜa zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia przez organizatora wyłącznie w celach non - profit,
e) zdjęcia naleŜy dostarczyć na adres siedziby Rady Dzielnicy, 41-803 Zabrze, ul. Kossaka 23,
f) termin nadsyłania zdjęć na wystawę upływa 23.09.2009r.
g) organizator nie zwraca nadesłanych prac.

5. Konkurs.
a) spośród prac nadesłanych na wystawę organizator wybierze:
 w kategorii wiekowej „szkoła podstawowa i gimnazjum”
• najlepsze zdjęcie pojedyncze (I, II, III miejsce),
• 5 wyróŜnień,
 w kategorii wiekowej „szkoła średnia i dorośli”
• najlepsze zdjęcie pojedyncze (I, II, III miejsce),
• najlepszy reportaŜ (I, II, III miejsce),
• 5 wyróŜnień,
b) nagrody:
 w kategorii wiekowej „szkoła podstawowa i gimnazjum”
• I miejsce w kategorii zdjęcie pojedyncze – cyfrowa ramka na zdjęcia
• II miejsce w kategorii zdjęcie pojedyncze – zestaw ksiąŜek o fotografii
• III miejsce w kategorii zdjęcie pojedyncze - zestaw ksiąŜek o fotografii
• wyróŜnienia – ksiąŜka o fotografii
 w kategorii wiekowej „szkoła średnia i dorośli”
• I miejsce w kategorii zdjęcie pojedyncze – cyfrowy bank danych
• II miejsce w kategorii zdjęcie pojedyncze - zestaw ksiąŜek o fotografii
• III miejsce w kategorii zdjęcie pojedyncze - zestaw ksiąŜek o fotografii
• I miejsce w kategorii reportaŜ – cyfrowy bank danych
• II miejsce w kategorii reportaŜ - zestaw ksiąŜek o fotografii
• III miejsce w kategorii reportaŜ - zestaw ksiąŜek o fotografii
• wyróŜnienia - ksiąŜka o fotografii
c) organizator zastrzega sobie inny podział nagród,
6. Wystawa i ogłoszenie wyników konkursu.
a) ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy będzie miało miejsce w MBP filia nr 2 w Biskupicach w dniu 03.10.2009r. o godz. 12:00.
b) nagrodzone i wyróŜnione prace zostaną opublikowane w folderze promującym dzielnicę Biskupice
7. Postanowienia końcowe.
a) członkowie organizatora mogą brać udział w plenerze poza konkursem,
b) organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w czasie trwania pleneru,
c) kaŜdy uczestnik pleneru zobowiązany jest zachowywać się w sposób nie zagraŜający bezpieczeństwu innych,
d) organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelki sprzęt zagubiony, zniszczony lub uszkodzony
w czasie trwania pleneru,
e) za szkody powstałe w trakcie pleneru odpowiedzialność ponoszą sprawcy,
f) organizator zastrzega sobie moŜliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni najpóźniej w dniu pleneru,
g) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz do odwołania pleneru.

