Organizatorem konkursu jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku
Ul. Targowa 1
42-100 Kłobuck
Cel konkursu:
1.Kształtowanie postaw proekologicznych.
2. Alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego.
3. Propagowanie i rozwój zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych
powiatu kłobuckiego.
4. Promowanie aktywnej formy wypoczynku w okresie ograniczeń spowodowanych pandemią
COVID-19.
5. Ukazanie piękna, bogactwa naturalnego Ziemi Kłobuckiej.
Uczestnicy konkursu:
Konkurs Fotograficzny adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, szkół
branżowych oraz do osób dorosłych z powiatu kłobuckiego, amatorów fotografii dzikich zwierząt i
ptaków czerpiących przyjemność z obcowania na łonie natury.
Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie Ziemi Kłobuckiej i okolic .
2.Zgłoszenie fotografii konkursowej odbywa się poprzez dostarczenie wydrukowanych zdjęć w
formacie a4 (21x29,7) o minimalnej rozdzielczości 595 x 842 pikseli, do siedziby Miejskiego Ośrodka
Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.
3. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 autorską fotografię,
4. Wraz z pracą uczestnik jest zobowiązany dostarczy wypełnioną kartę zgłoszeniową
5. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 15 marca 2021roku.
6. Obróbka zdjęć dostarczonych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających
zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu,
kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
6. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
-zamieszczenie fotografii na facebooku
-z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na
umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie
www.mokklobuck.pl .

8.Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych
prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych
z konkursem.
Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu:
1. Amatorzy fotografii będą oceniani wg. następujących kategorii:
I - uczniowie szkół podstawowych powiatu kłobuckiego klas I-IV
II - uczniowie szkół podstawowych Powiatu Kłobuckiego klas V-VIII
III – młodzież szkół średnich/branżowych oraz dorośli z terenu powiatu kłobuckiego
2. Wszystkie zdjęcia dostarczone na Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez
Organizatora.
3. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę
wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
4. Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni laureatów konkursu.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury Laureaci konkursu zostaną powiadomieni poprzez opublikowanie wyników na
stronie internetowej oraz Facebooku MOK Kłobuck do 22.03.2021r.
7. Pokonkursowa wystawa prac laureatów konkursu nastąpi 22.03.2021 w oknie westybulu
Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obrad Jury oraz do odwołaniu konkursu w
razie zbyt małej ilości prac konkursowych.
Postanowienia końcowe:
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu
warunków niniejszego regulaminu.

