Regulamin I Konkursu Fotograficznego
´´La vida es bella”
Ludzie, zwyczaje, piękno Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych Ameryki

INFORMACJE OGÓLNE I ZAŁOŻENIA:
1. Organizatorem jest Koło Naukowe Hispanistów UMCS.
2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, które
współpracują z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, oraz do studentów UMCS.
3. Konkurs jest przeznaczony dla fotografów amatorów. Osoby niepełnoletnie proszone są o
przesłanie zgody rodzica/opiekuna na udział w Konkursie według zamieszczonego poniżej wzoru.
4. Oczekujemy zdjęć mających na celu popularyzację Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych,
zwłaszcza piękna przyrody, obyczajów i kultury. Zdjęcia mogą być również zrobione w Polsce, pod
warunkiem, że będą nawiązywały do tematyki konkursu.
5. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
a) Szkoły Partnerskie UMCS
b) Studenci UMCS
6. Tematyka zdjęć obejmuje: ludzie, zwyczaje i krajobrazy.
7. Nabór zdjęć trwa do 30.05.2018r.
8. Zdjęcia w wersji elektronicznej należy przesłać na adres koła hispanistów
kolohispanistow.umcs@gmail.com,
w tytule e-maila wpisując Konkurs Fotograficzny-'La vida es bella”
9. Każde zgłoszone zdjęcie powinno mieć nazwę według schematu: imię-nazwisko-krótki tytuł.
10. Prace powstałe w wyniku połączenia rożnych fotografii (kolaże, fotomontaże), oraz takie, na
których znajdują się znaki wodne, podpisy, daty nie mogą brać udziału w Konkursie.
11. Akceptujemy jedynie zdjęcia w formacie JPG krótszy bok zdjęcia nie może mieć mniej niż
2000 pikseli np. 2000x3000, 2000x2700 itp.
12. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia swojego autorstwa.
13. Zgłaszając zdjęcia do Konkursu należy dołączyć w załączniku oświadczenie, że jest się ich
autorem /autorką według wzoru podanego poniżej.
14. Zgłaszając zdjęcia wyrażasz zgodę na ich wydruk i prezentację w ramach wystawy, a także w
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem oraz w materiałach Organizatora (media
społecznościowe, materiały prasowe itp).
15. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i
udostępnianie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 nr
101 poz.926 z późn.zm).
16. Uczestnik Konkursu wysyłając fotografie oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin
Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie.

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU:
1.
Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatora jury, złożone z 2 przedstawicieli
Instytutu Filologii Romańskiej, przewodniczącej Koła Naukowego Hispanistów oraz Łukasza
Łepika -prowadzącego warsztaty fotograficzne- Oko na Foto, które zadecyduje o przyznaniu nagród
oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową.
2. Decyzje jury będą ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się ok tydzień po zakończeniu naboru zdjęć,
z autorami i autorkami wybranych zdjęć skontaktujemy się telefonicznie lub drogą mailową.
4.w czerwcu odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.
5.Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

