REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
51. OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ LALKARZY W CHEŁMIE

...........................................
Celem Konkursu jest promowanie sztuki fotografii oraz dokumentacja
51. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich osób interesujących się fotografią. Celem konkursu jest
popularyzowanie i promocja sztuki lalkarskiej.
2. Tematem konkursu jest dokumentacja 51. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy, które odbędą się
w Chełmie w dniach 23-26 maja 2019 r. Zdjęcia konkursowe muszą zostać wykonane podczas
w/w wydarzenia.
3. Wszystkie osoby zainteresowane konkursem fotograficznym, zgłaszają się mailowo do organizatora
do dnia 13 maja 2019 r., w celu otrzymania akredytacji umożliwiającej uczestnictwo
w wydarzeniach 51. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy. Zgłoszenia przyjmuje główny organizator
pod adresem: spotkania.lalkarzy@wok.lublin.pl
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, wiek uczestnika oraz nr tel. do kontaktu.
4. W dniu 23 maja 2019 r. o godz. 12.00 w Chełmskim Domu Kultury, odbędzie się krótkie szkolenie
dla uczestników konkursu, podczas którego organizator rozda akredytacje.
5. Każdy z uczestników konkursu może wysłać maksymalnie 2 fotografie. Prace muszą być nadesłane
zarówno w formie odbitek fotograficznych jak i cyfrowej. Odbitki fotograficzne muszą być wielkości
zbliżonej co najmniej do formatu A4, bez oprawy. Prace cyfrowe muszą być zapisane w formacie JPG o wymiarach minimum 1200x1800 pikseli, w plikach nie przekraczających 1MB. Przesłanie
zdjęcia tylko w jednej formie, spowoduje niedopuszczenie do konkursu. Wszystkie prace muszą być
opisane (imię i nazwisko, wiek, adres i telefon kontaktowy uczestnika oraz tytuł sfotografowanego
wydarzenia).
6. Prace należy przesłać do 14.06.2019 r. na adres:
Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, z dopiskiem „51 OSL Foto”.
7. Organizator zezwala na podstawową edycję zdjęć (tzn. kontrast, barwa, skala szarości).

8. Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora. Uczestnik konkursu, z chwilą
przekazania pracy konkursowej, udziela organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo
i terytorialnie licencji na publikację nadesłanych prac w mediach, internecie, na wystawach, a także
w wydawnictwach pokonkursowych, w celach promocyjnych i archiwalnych. Oświadcza także, że
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez WOK, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010
Lublin, w celu uczestnictwa w konkursie fotograficznym 51. OSL, ma także prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz mozliwość ich poprawiania.
9. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu.
10. Prace zostaną ocenione przez jury, które powoła Organizator. Decyzja jury jest ostateczna.
11. W konkursie przewidziane są nagrody. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie
retrospektywnej we wrześniu, w galerii Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz podczas
kolejnej edycji Spotkań Lalkarzy w 2020 r.
12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych WOK w Lublinie i Chełmskiego
Domu Kultury, nie później niż tydzień po terminie składania prac.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
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