Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza do udziału
w konkursie fotograficznym
„KOLORY BAŁTYKU”
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
§ 1. Organizatorzy
1. Organizatorem konkursu fotograficznego (zwanego dalej "Konkursem") trwającego od 9 czerwca do 9
września 2018 roku jest: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk.
2. Konkurs zostaje ogłoszony z okazji otwarcia projektu Kolory Bałtyku.
3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
§ 2. Zasady konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest opublikowana w aplikacji Instagram fotografia, której temat związany jest z
Morzem Bałtyckim.
2. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto zajmuje się fotografią, ale nie jest ona dla autora zdjęć sposobem
zarobkowania.
3. Warunkiem konkursu jest posiadanie konta w aplikacji Instagram.
4. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 15 lat włącznie (<15), młodzież
i dorośli 16 i więcej lat (>16).
5. Aby zgłosić fotografię do konkursu należy opublikować ją na swoim koncie w aplikacji Instagram w terminie
08.06.2018–23.09.2018 i oznaczyć w komentarzach: #kolorybaltykuNCK, @nckgdansk oraz odpowiednią
kategorią wiekową (odpowiednio <15 lub >16).
6. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zdjęcia będące wynikiem jednokrotnej ekspozycji. Fotomontaże,
multiekspozycja oraz manipulacja cyfrowa są niedopuszczalne. Autor może poprawić zdjęcie wykonując na
nim podstawowe zabiegi taki jak zmiana kontrastu, nasycenia, wyostrzenie itp. Zamieszczone zdjęcie
nie może posiadać ozdobników typu ramki, emotikony, napisy itp.
7. Zdjęcie należy opublikować w formacie 1:1 (kwadrat).
8. Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich prezentację oraz ich ewentualną
publikację bez uiszczania honorarium autorskiego.
9. Dostarczenie fotografii na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem organizatora konkursu o tym, iż praca
nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności jej rozpowszechnienie nie będzie prowadziło do naruszenia
prawa do ochrony wizerunku osób przedstawionych na fotografii.
§ 3. Wyłanianie zwycięzców
1. W skład jury konkursu wejdą osoby powołane przez Organizatora.
2. Jury wyłoni zwycięzców, 5 Laureatów w każdej kategorii oraz może przyznać wyróżnienia dodatkowe.
§ 4. Nagrody
1. Organizator przewiduje przyznanie nagrody głównej, czyli udziału w warsztatach fotograficznych dla 5
Laureatów w każdej kategorii oraz dodatkowych wyróżnień rzeczowych.
2. Nagrodą dla Laureatów jest udział w warsztatach fotograficznych organizowanych w dn. 13, 14.10.2018 r.
przez Organizatora.
3. Warunkiem odebrania nagrody przez Laureatów i Autorów wyróżnionych zdjęć będzie przesłanie
Organizatorowi zwycięskich fotografii w wersji cyfrowej na adres mailowy katarzyna.wojtczak@nck.org.pl po
ogłoszeniu wyników Konkursu.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu 2018 r., o czym Laureaci zostaną
poinformowani w wiadomości w aplikacji Instagram.
5. Uczestnicy warsztatów dojeżdżają na własny koszt.

§ 5. Postanowienia końcowe
W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos
rozstrzygający należy do Organizatorów. Bieżące informacje publikowane będą na stronie internetowej
Organizatora tj. bit.ly/KoloryBaltykuNCK, Zapytania można kierować na adres: katarzyna.wojtczak@nck.org.pl

