Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Powidoki - #ZostańWdomu”

Powidoki- #ZostańWdomu - stwórz niezwykłą widokówkę z tego, co masz za oknem!
Powidoki- #ZostańWdomu to konkurs dla wszystkich, zorganizowany z myślą nie tylko o
młodych artystach, ale także o zdolnych seniorach!
W konkursie może wziąć udział każdy! Bez ograniczeń wiekowych, bez narzucania reguł. To
Ty decydujesz jak chcesz pokazać nam świat, który widzisz z okna. Dosłownie. Zrób zdjęcie
z balkonu, kuchni, czy salonu, pokaż nam skrawek przestrzeni, w której żyjesz! Może masz
za oknem coś, co bardzo lubisz?
Powidoki- #ZostańWdomu i pokaż nam jak wygląda świat, który codziennie obserwujesz!
1. Organizatorem konkursu jest Bielański Ośrodek Kultury w Warszawie
2. Cele konkursu:
● Odkrywanie i wspieranie talentów sztuki fotografii poprzez nagradzanie oraz
przedstawianie szerszej publiczności.
● Aktywizacja osób przebywających w domu i zachęcenie do twórczego spojrzenia
na swoje otoczenie.
3. Konkurs ma charakter otwarty. Prace mogą być wykonane dowolnym sprzętem
fotograficznym (aparat foto, smarfon).
4. Każdy z autorów może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia zgodne z tematyką konkursu.
5. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie i dotychczas nigdzie nie
publikowane.
6. Prace

należy przesyłać drogą elektroniczną

do 30.05.2020

r. na adres:

r.szymanowska@bok-bielany.eu z podaniem imienia i nazwiska autora.
7. W korespondencji należy złożyć następujące Oświadczenie: ”Wyrażam zgodę na
umieszczenie mojego nazwiska/nazwiska mojego dziecka pod fotografiami biorącymi
udział w konkursie „Powidoki-#ZostańWdomu”. Fotografie mogą zostać umieszczone
na stronie WWW.bok-bielany.eu, FB oraz Instagramie BOK”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.06.2020 r
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji zdjęć w związku z
konkursem.
9. Ocena zdjęć:

Zdjęcia zostaną umieszczone na stronie bok-bielany.eu w zakładce Konkursu. Wybór
Laureatów nastąpi poprzez głosowanie drogą elektroniczną (w dniach 10-14.06.2020
r). Głosy przesyłamy na adres: sekretariat@bok-bielany.eu. Typujemy 3 prace na
miejscach I, II i III.
Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową o rezultatach
głosowania a informacje zostaną zamieszczone na stronie WWW BOK. Zdjęcia będą
również umieszczane FB BOK oraz na Instagramie.
9. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
10. Nagrody
Bielański Ośrodek Kultury ufunduje nagrody rzeczowe oraz vouchery na imprezy
przewidziane do realizacji w sezonie kulturalnym 2020/2021. Organizator przewiduje
prezentację najlepszych zdjęć na wystawie zorganizowanej w sezonie 2020/2021.
11. Pełnych informacji udziela koordynator konkursu Renata Szymanowska.
Regulamin dostępny jest na stronie www.bok-bielany.eu.
12. Obowiązek informacyjny.
Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony
danych osobowych

