Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży
pn. „Powrót do Przeszłości”
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury filia Warszów. Konkurs
organizowany jest w ramach zajęć feryjnych 2021
Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania historią Świnoujścia, poznawanie
miejsc związanych z codziennym życiem mieszkańców oraz postrzeganie zmian
w rozwoju miasta. Ponadto uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów w miejscu
zamieszkania oraz dostrzeganie niezwykłych detali, które powstały w sposób
naturalny lub są wynikiem działalności człowieka.
2. Temat konkursu brzmi „Powrót do przeszłości”.
Uczestników konkursu chcemy zachęcić do odnalezienia charakterystycznych miejsc
na terenie naszego miasta. Fotografie powinny przedstawiać te same miejsca, które
prezentowane będą na starych fotografiach. Codziennie o godzinie 12.00 w dniach od
04.01 do 15.01. 2021 r na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury oraz na
facebooku prezentowane będzie jedno historyczne miejsce z naszego miasta. Należy
odgadnąć miejsce, które przedstawia dana fotografia następnie zrobić zdjęcie tego
miejsca i przesłać na adres: mdkwarszow@o2.pl
3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkoły podstawowej wraz z rodzicem lub inną
osobą z pokrewieństwa (rodzeństwo, dziadkowie, wujek, ciocia). Wymagany jest
dokładny opis kto wykonał zdjęcie wraz z nr telefonu.
4. Uczestnik konkursu ma przedstawić JEDNĄ fotografię rozpoznanego miejsca.
5. Pracę konkursową należy wysłać codziennie do godziny 18.00. Ten z uczestników
który jako pierwszy rozpozna jak największą ilość miejsc na fotografiach oraz jako
pierwszy prześle swoje zdjęcie otrzyma nagrodę rzeczową. Zgłoszenie prac na
konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na
nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz przeniesienie
praw autorskich w całości na rzecz Miejskiego Domu Kultury.
6. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzców prac nastąpi 18 stycznia 2021
roku, a wyniki i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 19 stycznia 2021 roku.
Przyznane zostaną trzy kolejne miejsca wraz z nagrodami oraz wyróżnienia.
8. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną
zdyskwalifikowane.
9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury i ostateczna
interpretacja Regulaminu należy do Jury.

