CSI*** Katowice
- Konkurs Fotograficzny
„Koń w obiektywie”

Konie to ciekawy, ale i jednocześnie niezbyt łatwy temat do fotografowania. Wymaga długich
przygotowań i wiele cierpliwości. Do dobrego zdjęcia potrzebne są nie tylko umiejętność obserwacji, ale i
również trochę szczęścia. Jeśli udało Wam się uchwycić coś wyjątkowego, ciekawego i jesteście ze swojej
pracy zadowoleni, to zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym.
Tematem prac fotograficznych w naszym konkursie jest koń, ze szczególnym uwzględnieniem jego
obecności w sporcie jeździeckim (mile widziane zdjęcia z dwóch poprzednich edycji Parada Horse Show w
Katowicach). W Konkursie mogą brać udział wszyscy amatorsko zajmujący się fotografią. Prace należy
nadsyłać na adres mailowy konkurs@swiatkoni.pl do 27 listopada 2010 roku.
Pierwszą nagrodą w Konkursie jest ufundowany przez organizatora aparat fotograficzny. Pozostałe
miejsca i wyróżnienia zostaną nagrodzone biletami wstępu na zawody Parada Horse Show CSI3* Katowice
2010.
Zapraszamy do lektury Regulaminu oraz do udziału w konkursie!

Komitet Organizacyjny Parada Horse Show CSI*** Katowice 2010
www.csi.katowice.pl

REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny Parada Horse Show CSI3* Katowice 2010
2. Celem konkursu jest popularyzacja i promocja jeździectwa, jako aktywnej formy wypoczynku, rekreacji
i sportu jak również upowszechnianie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki.
3. Tematem prac fotograficznych jest koń, ze szczególnym uwzględnieniem jego obecności w sporcie
jeździeckim (mile widziane zdjęcia z dwóch poprzednich edycji Parada Horse Show w Katowicach).
4. W Konkursie mogą brać udział wszyscy amatorsko zajmujący się fotografią.
5. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać jedną pracę, której jest autorem i posiada do niej prawa
autorskie.
6. W Konkursie mogą brać udział tylko prace, które nie zostały wcześniej publikowane, ani nie brały
udziału w żadnym innym konkursie.
7. Prace w postaci elektronicznej należy nadsyłać na adres mailowy konkurs@swiatkoni.pl jako załączniki
do wiadomości o parametrach minimalnych 1200 x 1800 piks. i wielkości nie przekraczającej 2 MB, w
nieprzekraczalnym terminie 27 listopada 2010 roku.
8. W wiadomości nadesłanej na w/w adres mailowy należy zawrzeć takie informacje jak: tytuł pracy oraz
nazwisko i dane tele-adresowe autora.
9. Jako załącznik do wiadomości należy wysłać oświadczenie będące załącznikiem Nr 1 niniejszego
Regulaminu.
10. Osoby niepełnoletnie dołączają, jako dodatkowy załącznik wiadomości, pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów na udział w Konkursie, stanowiący załącznik Nr 2 niniejszego regulaminu.
11. Nadesłane Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora, która w swojej ocenie
kierować się będzie takimi kryteriami jak: pomysł, kompozycja pracy, oryginalność, walory artystyczne
i techniczne.
12. Komisja oceniająca ma prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
13. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
14. Autorzy nadsyłając swoje prace wyrażają zgodę na to, by nagrodzone prace mogły być wykorzystane
przez Organizatora w sposób jednorazowy lub cykliczny, jako materiały reklamowe kolejnych edycji
zawodów Parada Horse Show.
15. Nagrodzone i wyróżnione prace będą opublikowane na stronie internetowej www.swiatkoni.pl
16. Pierwszą nagrodą w Konkursie jest ufundowany przez organizatora aparat fotograficzny. Pozostałe
miejsca i wyróżnienia zostaną nagrodzone biletami wstępu na zawody Parada Horse Show CSI3*
Katowice 2010
17. Nadesłanie pracy oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej
wymogów.
19. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z
niego wyłączonych.

Załącznik Nr 1
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem autorem dostarczonego zdjęcia pod tytułem:
................................................................................................................................................
Jednocześnie, w przypadku przyznania mojej pracy jednej z nagród w konkursie, wyrażam zgodę na
przekazanie na rzecz Organizatora, bez osobnego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do
przedmiotowej fotografii w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej
jakości, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. Z 2006 r.
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 tej ustawy, w
szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
Oświadczam również, że prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrajają
zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu oraz przyjmuję na siebie
wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom
konkursu.
Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z treścią Regulaminu konkursu, który rozumiem i w pełni
akceptuję.
.............................................
Podpis Uczestnika Konkursu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Załącznik Nr 2
OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka
Imię i nazwisko: ...................................................................................................................
wiek: ...............................................................................................................................
w konkursie fotograficznym „Koń w obiektywie” organizowanym przez Komitet Organizacyjny Parada Horse
Show CSI3* Katowice 2010. Rozumiem i w pełni akceptuję Regulamin.

..............................................................
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna

