Regulamin konkursu plastycznego „foto-rysunek”
§1
Cele Konkursu
Celem konkursu jest:
1. Zaprezentowanie prac plastycznych o tematyce fotograﬁcznej.
2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
3. Rozwijanie wyobraźni u dzieci.
4. Promocja rzemiosła fotograﬁcznego.
§2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest ﬁrma Studio Fotograﬁczne Kamil Grzebyta, zlokalizowana przy ul. Wojska
Polskiego 5, 62-095 Murowana Goślina.
§3
Założenia organizacyjne
1.
2.
3.
4.

Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Konkurs odbywa się na platformie facebook, pod postem informującym o konkursie.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką malarską lub rysunkową, a ich tematem powinna być fotograﬁa.
Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych
osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z
późn. zm).
§4
Zgłaszanie prac konkursowych

1.
2.
3.
4.
5.

Prace należy zgłosić poprzez umieszczenie zdjęcia gotowej pracy w poście wymienionym w §3 pkt 2.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
Prace dzieci mogą być zgłaszane jedynie przez ich opiekunów.
Przy zgłoszeniu pracy należy podać imię i wiek autora, oraz krótki opis co przedstawia praca.
Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia, do poniedziałku 22 stycznia 2019 r. do godziny 20:00.
§5
Wyniki konkursu oraz nagrody

1. Główną nagrodą w konkursie jest bon o wartości 100 zł na sesję fotograﬁczną w ﬁrmie Studio Fotograﬁczne
Kamil Grzebyta.
2. Laureaci II i III miejsca otrzymają nagrody w postaci ramki fotograﬁcznej na zdjęcia w rozmiarze 15x21 (II miejsce)
i 10x15 (III miejsce). Oraz bon na sesję zdjęciową o wartości 20zł.
3. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają bon o wartości 20zł na sesję zdjęciową.
4. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni spośród osób, które w terminie wskazanym w §4 pkt 5 niniejszego
Regulaminu wyśle zdjęcie konkursowe oraz otrzyma najwięcej polubień lub reakcji spośród wszystkich
konkursowych zgłoszeń. Otrzymane pod zdjęciem polubienia i reakcje zostaną policzone od razu po
zakończeniu Konkursu, którego data krańcowa określona została w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku uzyskania takiej samej ilości polubień i reakcji wygrywa uczestnik, który przesłał swoją pracę w
pierwszej kolejności.
§6
Postanowienia końcowe
1. Aby otrzymać nagrodę należy zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przesyłanie przez Studio
Fotograﬁczne Kamil Grzebyta informacji marketingowych.
2. Uczestnicy lub opiekunowie uczestników wyrażają zgodę na przedstawienie ich prac na stronie internetowej
organizatora, prowadzonych przez niego kanałach sieci społecznościowej i w jego siedzibie.
3. Zgłoszenie pracy konkursowej wiąże się z akceptacją regulaminu.

www.fotograf.grzebyta.pl

