Zabytki Ziemi Lubiñskiej
konkurs fotograficzny
Tematem konkursu pt. Zabytki Ziemi Lubiñskiej s¹ zabytki architektury z powiatu lubiñskiego.
Chcemy aby aparat fotograficzny sta³ siê dla was narzêdziem kreatywnego rejestrowania pa³aców,
koœcio³ów, ruin oraz wszelkich obiektów architektonicznych wpisanych do rejestru zabytków
nieruchomych (rejestr dostêpny na stronie www.lubiniokolice.pl). Liczymy na fotografie, które uka¿¹
w nieszablonowy sposób piêkno zabytków architektury. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy oraz
rozbudzenie œwiadomoœci o historycznej to¿samoœci naszego regionu.
Do udzia³u w konkursie zapraszamy wszystkich mi³oœników fotografii, którzy chcieliby spróbowaæ
swoich si³ w twórczym rejestrowaniu zabytkowej architektury. Prace bêd¹ oceniane pod wzglêdem ich
jakoœci, poprawnoœci technicznej oraz oryginalnoœci.
Regulamin:
1. Uczestnikami konkursu mog¹ byæ tylko amatorzy, niezajmuj¹cy siê profesjonalnie fotografi¹.
2. Ka¿dy uczestnik mo¿e nades³aæ zestaw od 5 do 10 fotografii. Prace mog¹ byæ kolorowe lub czarnobia³e. Mog¹ byæ poddane odróbce cyfrowej, ale nie mog¹ to byæ fotomonta¿e.
3. Fotografie zg³aszane na Konkurs nie mog¹ naruszaæ prawa, w tym w szczególnoœci dóbr osobistych
osób trzecich, a tak¿e ogólnie przyjêtych norm obyczajowych - w szczególnoœci dotyczy to treœci
powszechnie uznawanych za wulgarne i obraŸliwe, zawieraj¹cych nagoœæ, pornografiê, erotykê,
obscenicznych, obra¿aj¹cych uczucia innych osób, w tym równie¿ uczucia religijne, przedstawiaj¹cych
przemoc albo materia³y o tematyce rasistowskiej, naruszaj¹ce prawo do prywatnoœci, zawieraj¹cych
materia³y chronione prawami wy³¹cznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
4. Prace nale¿y dostarczyæ do siedziby organizatora w formacie 10x15 cm. Zdjêcia nale¿y na odwrocie
zatytu³owaæ. Do prac nale¿y do³¹czyæ p³ytê CD/DVD z cyfrowym zapisem w rozdzielczoœci 300 dpi,
2500x1700 pikseli (JPG lub TIFF). Wielkoœæ pliku od 2 MB do 7 MB
5. Zdjêcia nale¿y dostarczyæ z czytelnie wype³nion¹ kart¹ zg³oszenia - do pobrania na stronie
www.lubiniokolice.pl oraz www.wzgorzezamkowe.pl. Plik cyfrowy powinien byæ nazwany
w nastêpuj¹cy sposób: imiê_nazwisko_nr zdjêcia.jpg np.: jan_kowalski_1.jpg
6. Podsumowaniem konkursu bêdzie wystawa nagrodzonych i zakwalifikowanych do ekspozycji prac.
Na wystawie zaprezentowane zostan¹ wysokiej jakoœci wydruki fotografii (format A4).
7. Organizator nie zwraca nades³anych prac.
Rozstrzygniêcie konkursu:
1. Oceny zdjêæ i kwalifikacji na wystawê dokona jury powo³ane przez organizatorów.
2. Wszyscy laureaci zostan¹ powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
3. Wyniki konkursu og³oszone zostan¹ na stronie internetowej - www.lubiniokolice.pl
4. Dla laureatów przewidziane s¹ nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Laureatom zaproponujemy
stworzenie autorskich galerii fotografii w ramach serwisu www.lubiniokolice.pl
Zastrze¿enia:
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodp³atnego reprodukowania konkursowych fotografii w celach
reklamowych w prasie i telewizji, katalogach i plakatach oraz innych wydawnictwach promuj¹cych
konkurs.
Terminarz konkursu:
1. Nadsy³anie prac - do 15 grudnia 2010 r.
2. Prezentacja konkursowych zdjêæ na wystawie - styczeñ/luty 2011 r.
Adres Organizatora:
Redakcja serwisu lubiniokolice.pl
Oœrodek Kultury Wzgórze Zamkowe
ul. M. Pruzi 7 i 9, 59-300 Lubin
Tel. 076-749-69-69
Tel/fax 076-749-69-685

