Regulamin konkursu fotograficznego
„DZIEŃ POWSZEDNI PO OBU STRONACH GRANICY“
§1 Organizator

i cel konkursu

1. Organizatorem konkursu „DZIEŃ POWSZEDNI PO OBU STRONACH
GRANICY“ jest Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.
2. Celem konkursu jest obrazowe przedstawienie codziennego życia w przygranicznym
regionie Pomorza, przy pomocy fotografii, które będą opublikowane w kalendarzu
ściennym Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. na rok 2020 oraz
publicznie przedstawione w postaci wystawy tradycyjnej i cyfrowej.

§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób mieszkających na terenie Euroregionu

2.
3.
4.
5.

Pomerania (woj. Zachodniopomorskie, Vorpommern-Greifswald, Uckermark,
Märkisch Oderland, Mecklenburgische Seeplatte,Vorpommern-Rügen) niezależnie
od wieku i płci.
Nieuprawnieni do uczestnictwa w konkursie są organizatorzy oraz profesjonalni
fotografowie
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
Zdjęcia z niemoralnymi motywami nie są uprawnione do brania udziału w konkursie i
zostaną usunięte z konkursu bez dalszego domniemania
Osoba uczestnicząca w konkursie przesyła jedno zdjęcie swojego autorstwa. Zdjęcie
powinno być wykonane samodzielnie i odnosić się tematycznie do tytułu konkursu

„DZIEŃ POWSZEDNI PO OBU STRONACH GRANICY “.
6. W kwestii wykonania zdjęć organizator pozostawia dowolność.
7. Do każdego zdjęcia należy dołączyć formularz zgłoszeniowy podpisany przez
uczestnika/uczestniczkę lub w przypadku osoby niepełnoletniej przez opiekuna
prawnego.
8. Zdjęcia można nadsyłać w formie elektronicznej lub pocztą od zaraz do 31 sierpnia
2019 roku (data wpływu zgłoszenia). Fotografia, wypełniony formularz zgłoszeniowy i
zdjęcie (w formacie jpg lub tiff poniżej 5 MB), należy wysyłać na adres e-mail:
info@pomerania.net lub na płycie CD/DVD na adres:
Euroregion Pomerania e.V.,
E.-Thälmann-Str. 4,
D - 17321 Löcknitz.

9. Nadesłanie pracy na konkurs wraz z podpisanym zgłoszeniem traktowane jest
jako akceptacja regulaminu konkursowego.
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§ 3 Nagrody i wyróżnienia
1. Z 25 zwycięskich zdjęć powstanie wystawa objazdowa - zdjęcia będą
eksponowane w różnych miejscach w Polsce i w Niemczech
2. 12 najlepszych zdjęć będzie premiowanych w postaci dyplomów i drobnych
upominków z Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG VA oraz
zostaną opublikowane w kalendarzu Kommunalgemeinschaft Europaregion
POMERANIA e.V. na rok 2020.
3. Otwarcie wystawy 25-ciu nominowanych zdjęć na terenie Kommunalgemeinschaft
Europaregion Pomerania e.V. w Löcknitz oraz wybór przez jury dwunastu i trzech
najlepszych fotografii i oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 20 września 2019
roku.
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na następujących stronach internetowych:
www.pomerania.org.pl, www.pomerania.net, www.interregva.info

§ 4 Jury konkursowe
1. Zwycięzców wyłoni niezależne Jury powołane przez Organizatora konkursu.
2. Zadaniem Jury konkursowego jest ocena i wybór
a. 25 zdjęć, które zostaną publicznie wystawione,
b. 12 zdjęć kalendarzowych
3. Jury konkursowe ocenia tylko prace fotograficzne spełniające warunki uczestnictwa
(§ 2).
4. Posiedzenie Jury konkursowego jest niejawne. Decyzje Jury konkursowego są
ostateczne i nie mogą zostać zakwestionowane. Dochodzenie racji drogą prawną jest
wykluczone.
5. Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji Jury konkursowego
.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac
fotograficznych w ramach promocji Programu INTERREG VA.

2. Organizator konkursu ma prawo do rozpowszechniania nadesłanych zdjęć wraz z
podaniem danych osobowych autora (nazwisko, imię, wiek) we wszystkich mediach
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
3. W uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo do odwołania, zmiany lub
wydłużenia czasu konkursu.
4. Informacje o zmianach w konkursie będą zamieszczane na stronach internetowych:
www.pomerania.org.pl, www.pomerania.net,
5. Ostateczna interpretacja regulaminu konkursowego „DZIEŃ POWSZEDNI PO OBU
STRONACH GRANICY “pozostaje w gestii organizatora.
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