REGULAMIN
Konkursu Fotograficznego „Ludzie Bydgoszczy”
Nowe Spojrzenie 2019
I TEMATYKA I CEL KONKURSU
1. Temat: "Ludzie Bydgoszczy"
2. Cele:
•

zwrócenie uwagi na drugiego człowieka w jego codziennym życiu oraz
dostrzeżenie, iż stanowi on część także naszej codzienności

•

ukazanie bydgoszczan w sytuacjach niepozowanych na ulicach, w
parkach i w innych zakątkach miasta,

•

wzmacnianie otwartości na innych, zauważenie wartości i dobra w
drugiej osobie, możliwości i pasji, które ma w sobie

•

ukazanie radości i piękna życia, docenienie wartości współpracy oraz
przebywania z ludźmi

3. Prace, zgodnie z ideą Festiwalu (www.nowespojrzenie.com), mają
nawiązywać do nowego spojrzenia na drugiego człowieka i Bydgoszcz.
Ponadto, celem jest pobudzenie do kreatywności, zachęcenie do aktywnego
spędzania czasu wolnego oraz rozwijania swoich pasji.
II ORGANIZATORZY
Organizatorem Konkursu jest wspólnota Młodzieży Misjonarskiej działająca przy
Bazylice św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy.
III ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna. Osoby niemające
pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod
warunkiem uzyskania uprzednio pisemnej zgody opiekuna prawnego lub
przedstawiciela ustawowego.
2. Wymagana jest zgoda osoby/osób fotografowanej na publikację wizerunku
zgodnie z prawem, w myśl art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest:
•

przesłanie w formie zaszyfrowanego hasłem archiwum ZIP
wypełnionego formularza zgłoszenia wraz ze zdjęciem oraz
potrzebnych skanów zgód (konieczna zgoda na publikację wizerunku
oraz, w przypadku osoby niepełnoletniej, zgoda opiekuna prawnego)
na adres mailowy fotografia@nowespojrzenie.com do dnia 02.06.2019
r.

Hasło do archiwum ZIP należy przesłać w oddzielnej wiadomości e-mail z
zaznaczeniem, którego pliku dotyczy (prosimy podać jego nazwę). Niniejszy
regulamin, formularz zgłoszenia i potrzebne wzory zgód są dostępne na
stronie www.nowespojrzenie.com
4. W przypadku braku tych danych, a także nie przestrzegania pozostałych
zapisów regulaminu, przesłany obraz nie będzie wzięty pod uwagę podczas
rozstrzygnięcia konkursu.
5. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
6. Organizatorzy Festiwalu Nowe Spojrzenie oraz członkowie ich najbliższej
rodziny nie mogą brać udziału w Konkursie.
IV ZADANIE KONKURSOWE
1. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane samodzielnie, będące
oryginałami.
2. Zdjęcie musi posiadać tytuł, nawiązujący do idei Festiwalu oraz nazwę miejsca,
gdzie zostało wykonane. Zdjęcia wykonane muszą być na terenie Bydgoszczy i
przedstawiać jej fragment wraz z ludźmi.
3. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów
zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej
kompozycji zdjęcia.
4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG w dobrej jakości. Jedno zdjęcie nie
może przekroczyć 10 MB.
5. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób
trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie
przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści
powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość,
pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w

tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o
tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających
materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez
zgody uprawnionych.
V NAGRODA
1. Nagrodą, o którą będą walczyć uczestnicy Konkursu będzie bon do sklepu
Media Markt o wartości 300 zł. Przewiduje się także symboliczne nagrody za
zajęcie 2 i 3 miejsca.
2. Wręczenie nagród odbędzie się podczas trwania Festiwalu Nowe Spojrzenie 9
czerwca, przy Al. Ossolińskich 2. Przesłane prace będzie można obejrzeć w
dniu Festiwalu na wystawie. Osoby, które zajęły pierwsze trzy miejsca zostaną
powiadomione o szczegółach wręczania nagrody najpóźniej na dwa dni przed
rozpoczęciem Festiwalu.
VI KRYTERIA OCENIANIA
Powołane przez Organizatora Jury będzie oceniało prace w szczególności pod
względem kreatywności pracy, jej przekazu i idei oraz estetyki i kompozycji zdjęcia
oraz technicznego wykonania.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. św. Wincentego à Paulo
w Bydgoszczy, reprezentowana przez koordynatora Konkursu Agnieszkę
Kempę.
2. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu, w zakresie
niezbędnym do jego przeprowadzenia.
3. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane najpóźniej do dnia VIII
Festiwalu Nowe Spojrzenie, tj. 09.06.2019 r.
4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w
niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną
automatycznie zdyskwalifikowani.
5. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swoich prac na stronie internetowej
i mediach społecznościowych Organizatora w celach promocyjnych Festiwalu
Nowe Spojrzenie, na czas nieokreślony. Organizatorzy zastrzegają prawo do
bezpłatnej prezentacji prac uczestników konkursu w Internecie, mediach oraz

w dniu Festiwalu.
6. W przypadku wątpliwości Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
ostatecznej interpretacji oraz ewentualnych zmian w regulaminie.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Uczestnicy mogą kontaktować się z
Organizatorami za pomocą adresu e-mail: fotografia@nowespojrzenie.com.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.nowespojrzenie.com.

