REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
dla mieszkańców powiatu śremskiego
POD HASŁEM „JA I OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA”
temat: „Pstryk… Ale Model!”
§ 1.

ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu fotograficznego dla mieszkańców powiatu śremskiego, zwanego
dalej Konkursem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Śremie przy
ul. Dutkiewicza 5, zwane dalej Organizatorem.

§ 2.

UCZESTNICY
W konkursie mogą wziąć udział indywidualne osoby fizyczne będące mieszkańcami powiatu
śremskiego.
§ 3.

PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem
konkursu
powinna
być
fotografia
z niepełnosprawnościami w sytuacji ujętej w temacie konkursu.

przedstawiająca

osobę

§ 4.

CZAS TRWANIA KONKURSU
Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane będą od 15 lipca do 9 września 2019 r.,
natomiast ogłoszenie wyników odbędzie się w II połowie września 2019 r. O terminie
rozstrzygnięcia konkursu organizator poinformuje uczestników.
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§ 5.

ZASADY OGÓLNE KONKURSU
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na
2019 rok.
2. Celem Konkursu jest:
a) tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym, propagowane ich aktywności oraz przełamywanie barier,
b) integracja i aktywizacja społeczności lokalnej,
c) rozwijanie wrażliwości artystycznej,
d) rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
3. Uczestnikami Konkursu są indywidualne osoby fizyczne będące mieszkańcami powiatu
śremskiego, którzy zgłoszą udział w Konkursie i dostarczą do Organizatora kartę
zgłoszeniową wraz z załącznikami w terminie do 9 września 2019 r. Karta zgłoszeniowa
stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która zawodowo, profesjonalnie zajmuje się
wykonywaniem zdjęć.
5. Uczestnik Konkursu oraz osoba będąca na fotografii wyraża zgodę na wykorzystywanie
przez Organizatora swojego imienia, nazwiska i wizerunku poprzez akceptację oświadczeń
zamieszczonych w karcie zgłoszeniowej.
6. Zdjęcie powinno przedstawiać osobę niepełnosprawną, która wykonuje czynność taką jak:
uprawianie dyscypliny sportowej, demonstruje pasje i hobby, realizuje swoje marzenia,
aspiracje zawodowe czy ukazuje swoje największe talenty, pokonywanie barier.
7. Zdjęcie może przedstawiać jego autora, samą osobę niepełnosprawną lub grupę osób.
8. Każdy uczestnik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi zdjęcie wywołane
w rozmiarze A4 (tj. 21,00 cm x 29,70 cm) wraz z kartą zgłoszeniową, kopią orzeczenia
o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej (oryginał do wglądu) widniejącej na zdjęciu.
Ponadto zdjęcie zgłoszone do konkursu należy w formacie edytowalnym przesłać na adres
e-mail: pcpr@i.media.pl lub dostarczyć na nośniku do siedziby Centrum w celu przegrania
na dysk wewnętrzny Organizatora Konkursu.
9. Prace fotograficzne mogą być wykonane metodą tradycyjną, aparatem cyfrowym,
lustrzanką, telefonem komórkowym lub smartfonem, w tym zdjęcie wykonane metodą
selfie (autoportretu).
10. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym nie zezwala się stosowania
fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub
dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
Dopuszcza się:
 konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych
filtrów itp.;
 korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).
11. Organizator zapewnia miejsce przeznaczone na prezentacje zdjęcia.
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12. Prezentacja konkursowa odbędzie się na uroczystym podsumowaniu Konkursu. Tego
samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wyżej
wymienionych wymogów.
14. O terminie i miejscu przebiegu Konkursu, uczestnik zostanie powiadomiony przez
Organizatora.
§ 6.

PRZEBIEG KONKURSU
1. Etap pierwszy obejmuje: zgłoszenie uczestnika poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej
wraz z załącznikami: kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności oraz zdjęcia pod adres:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem.
2. Etap drugi obejmuje:
a) ocenę Jury w następującym składzie:
 Przedstawiciel powiatu śremskiego,
 Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie,
 Przedstawiciel Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w Śremie,
 Osoba zajmująca się wykonywaniem zdjęć zawodowo i profesjonalnie.
Organizator ma prawo do zmiany składu Jury.
b) wykonanie pamiątkowych zdjęć podczas uroczystego podsumowania Konkursu.
c) ogłoszenie wyników Konkursu,
d) wydanie broszury promującej inicjatywę.
3. Przy ocenie zdjęć Jury konkursowe kierować się będzie następującymi kryteriami:
a) spełnienie wymogów określonych Regulaminem i tematyką Konkursu,
b) ogólnymi cechami takimi jak:
 oryginalność i pomysłowość (nawiązujące do zasad Konkursu),
 technika wykonania (kompozycja, ostrość, punkt odniesienia),
 inwencja twórcza autora (ciekawe, nietypowe nawiązanie do tamatu).
c) ocena fotografii oparta jest na systemie punktowym w oparciu o kartę oceny, wzór stanowi
załącznik 2 do Regulaminu.
§ 7.
NAGRODY
1. Spośród dostarczonych fotografii, zostanie wyróżnionych 5, które w ocenie Jury otrzymają
najwyższą ocenę za swoje wartości.
2. Jury dokona kwalifikacji prac i przyzna I, II, III nagrodę w formie rzeczowej, pozostali
laureaci otrzymają dyplomy i drobne upominki.
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§ 8.
DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do konkursu zdjęć.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o Zwycięzcach i Uczestnikach Konkursu, jak również wywiadów z nimi oraz fotografii
konkursowych (informacje te będą objęte zasadami zawartymi w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1).
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania fotografii konkursowych
oraz informacji o przebiegu inicjatywy w swoich materiałach, publikacjach i na stronie
internetowej.
4. Regulamin Konkursu jest udostępniony na tablicy ogłoszeniowej Organizatora oraz na
fanpage facebooku PCPR w Śremie.
5. Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego oraz przez podpisanie
zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisuje
rodzic lub opiekun prawny.
6. Brak oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku skutkuje
niedopuszczeniem do udziału w Konkursie.
7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2019 r., poz. 1145), oraz zasady zawarte
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy
95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1).
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
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