REGULAMIN

II KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„KRAKÓW W OBIEKTYWIE SENIORA”

§1 Organizatorzy konkursu
Organizatorem II Konkursu Fotograficznego „KRAKÓW W OBIEKTYWIE SENIORA”, zwanego dalej
„Konkursem”, jest Fundacja Małopolska Izba Samorządowa z siedzibą w Krakowie przy al. Ignacego
Daszyńskiego 16 zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs jest finansowany ze środków Miasta Krakowa
w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

§2 Cele i temat konkursu
1. Celem głównym Konkursu jest poprawa jakości i poziomu życia Seniorów poprzez zwiększenie
ich aktywności fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej oraz wrażliwości na piękno i zmiany
zachodzące w otoczeniu osób starszych. Realizacja tego celu ma za zadanie przeciwdziałać
wykluczeniu społecznemu Seniorów.
2. Cele operacyjne:
a. podkreślenie roli czynnika ludzkiego, jakim są mieszkańcy Krakowa i osoby przyjezdne (rozwój
świadomości Seniorów),
b. rozbudzanie wśród Seniorów (w tym członków i sympatyków CAS) zainteresowania szeroko
pojętym dziedzictwem kulturowo- społecznym Krakowa,
c. promowanie walorów architektury aglomeracji krakowskiej,
d. docenienie aktualnych zmian, zachodzących w wielopoziomowo rozrastającej się aglomeracji
miejskiej,
e. zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury, wielowiekowej tradycji i historii
królewskiego grodu oraz szeroko pojętą nowoczesność,
f. rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości fotograficznej Seniorów.
3. Tematem Konkursu jest prezentacja walorów krakowskiej aglomeracji miejskiej z jej
mieszkańcami i infrastrukturą, a co za tym idzie promowanie Krakowa.
4. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:
● przestrzeń miejska
● wydarzenia
● ludzie
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§3 Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich Seniorów fotografujących amatorsko lub zawodowo.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Seniorzy powyżej 60 roku życia, mieszkający
w Krakowie i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

§4 Zasady ogólne konkursu
1. Przedmiotem Konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, które nie były
wcześniej publikowane, niebędące plagiatem. Do Konkursu nie można zgłaszać zdjęć
biorących udział w innych konkursach.
2. Uczestnik może przesłać fotografie drogą elektroniczną na adres e-mail:
fotokonkurs@fundacjamis.org.pl (jest to jedyny dostępny adres dla uczestników konkursu)
lub bezpośrednio ze strony internetowej https://fundacjamis.org.pl/fotokonkurs.
Uwaga! W przypadku, gdy osoba biorąca udział w konkursie nie posiada własnej skrzynki
mailowej może przesłać zdjęcia z dowolnego adresu mailowego lub skorzystać z pomocy
w biurze Organizatora.
3. Jedna osoba może zgłosić nie więcej niż 3 fotografie opatrzone tytułem w każdej z trzech
podanych kategorii. W przypadku przesłania większej liczby zdjęć, Jury dyskwalifikuje
wszystkie zdjęcia z udziału we wszystkich kategoriach konkursu.
4. Do konkursu nie dopuszcza się serii ani zestawów fotografii.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie Karty Zgłoszenia (która jest
załącznikiem do niniejszego Regulaminu) na adres e-mail wskazany w ust. 2. lub
bezpośrednio ze strony, o której mowa w ust. 2. Przesłanie Karty zgłoszenia jest
równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Uczestnicy – akceptując niniejszy regulamin – wyrażają także zgodę na opublikowanie swego
imienia, nazwiska oraz złożonych prac na stronie internetowej, na portalu społecznościowym
lub w mediach lokalnych, a także na ich prezentację podczas wystaw pokonkursowych.
Oświadczenie w tej sprawie zawarte jest w Karcie Zgłoszenia.
7. Akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik Konkursu wyraża tym samym zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych
8. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§5 Zasady szczegółowe konkursu
1. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
2. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie jpg. Rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 300 dpi.
Orientacyjnie dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 1800 pixeli.
3. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię – Nazwisko –
Kategoria – Tytuł zdjęcia.
4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając tę
fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na
fotografii, zawierającego wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację jej wizerunku.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających
kryteriów tematycznych, technicznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików oraz obróbki graficznej mającej wpływ na zmianę charakteru
fotografowanej sceny. Dopuszczalna jest standardowa obróbka surowych plików celem
nadania im właściwej kolorystyki, kontrastu oraz kadrowanie.

§6 Termin i miejsce składania prac
1. Prace należy przesłać najpóźniej do 25 października 2022 r. na adres e-mailowy:
fotokonkurs@fundacjamis.org.pl
w
tytule
„II KONKURS
wiadomości
wpisując
FOTOGRAFICZNY”. Możliwe jest także przesłanie prac (w tym samym terminie) –
bezpośrednio ze strony internetowej, o której mowa jest w §4, ust. 2.
2. W przypadku braku tytułu w e-mailu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie
otwarcie wiadomości.
3. Dotarcie pracy konkursowej do Organizatora zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym
z wiadomością: „Potwierdzamy otrzymanie pracy konkursowej. Fundacja MIS”.

§7 Ocena i rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody
1. Oceny prac dokona Jury, powołane przez Organizatora, w skład którego wejdą
przedstawiciele: Organizatora, Miasta Krakowa i Krakowskiego Klubu Fotograficznego.
2. Pracom Jury przewodniczyć będzie artysta fotograf, wielokrotnie nagradzany w konkursach
fotograficznych.
3. Komisja ustalająca kolejność miejsc zajętych w konkursie sporządzi protokół z obrad.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 8 listopada 2022 r.
5. Wszystkie prace przyjęte na Konkurs zostaną udostępnione na profilu Organizatora na
facebooku oraz na stronie internetowej https://fundacjamis.org.pl /Konkurs Fotograficzny.
6. Wszystkie prace przyjęte na Konkurs wezmą udział w dwóch głosowaniach:
a) na najlepsze zdjęcie, które zostanie wybrane przez Jury,
b) na zdjęcie publiczności, wybrane w drodze głosowania na profilu Organizatora na
facebook-u. Zdjęcie z największą liczbą głosów w postaci jakiejkolwiek pozytywnej
reakcji („like”) wygrywa.
7. Głosowanie na „nagrodę publiczności” będzie trwało w okresie od dnia opublikowania zdjęć
do 25 listopada 2022 r.
8. dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Jury może przyznać I Nagrodę, II Nagrodę, III
Nagrodę oraz Wyróżnienia w każdej z trzech kategorii.
9. Jury może dokonać innego podziału nagród, łącznie z nie przyznaniem nagrody lub miejscami
Ex equo.
10. Autorzy nagrodzonych prac oraz wyróżnień zostaną uhonorowani okolicznościowymi
dyplomami.
11. Prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną wydrukowane na koszt Organizatora
i zaprezentowane podczas dwóch ekspozycji. Miejsca ich prezentacji Organizator ogłosi wraz
z wynikami konkursu.

§8 Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie przez uczestnika do Konkursu oznacza zaakceptowanie treści niniejszego
regulaminu oraz wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację i wykorzystanie pracy
konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora – zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r., poz. 922) oraz udzielenie
niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
3. Każda nieprawidłowość ujawniona na dowolnym etapie konkursu skutkuje dyskwalifikacją
prac uczestnika.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję ostateczną podejmuje
Organizator.
5. Wszelkie pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy:
fotokonkurs@fundacjamis.org.pl lub pod nr tel.: 534 999 716, 12 200 29 26.

Kraków, 9 września 2022r.

