Regulamin Konkursu Fotograficznego organizowanego w ramach projektu
„Bikes and Friends” - „Rowery i Przyjaciele”
pod hasłem

ROWER Z MOJEGO KRAJU
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia oraz organizacja
seniorska z Holandii - ANBO.
2. Konkurs jest realizowany w ramach międzynarodowego projektu „Bikes and Friends” „Rowery i Przyjaciele” i będzie zorganizowany w obu krajach – Polsce i Holandii równolegle.
3. Celem konkursu jest pokazanie specyfiki krajów partnerskich z perspektywy roweru
oraz promowanie korzystania z roweru przez osoby 50+.
4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba w wieku powyżej 50 lat.
5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury konkursu.
6. Zdjęcia mają dotyczyć dwóch tematów:
a. rower z mojego kraju – w ramach którego należy przedstawić zdjęcie
w dowolny sposób nawiązujące do rowerów oraz zawierające elementy
(dosłowne, metaforyczne, wynikające z kompozycji itp.) dotyczące specyfiki
naszego kraju;
b. rowery i seniorzy – w ramach którego należy przedstawić zdjęcie w dowolny
sposób nawiązujące do korzystania z rowerów przez osoby starsze.
7. W obrębie każdego z tematów można przesłać po 2 zdjęcia wykonane przez jednego
uczestnika.
8. Zdjęcia przesłane na konkurs musza być wykonane w Polsce.
9. Prace konkursowe należy przesłać do 15 września 2012 (decyduje data dostarczenia
zdjęć do organizatora) w wersji papierowej i elektronicznej:
a. wydrukowane w formacie 15x21 cm na adres Akademia Pełni Życia 30-046
Kraków ul. Juliusza Lea 5a/4,
b. w wersji elektronicznej (w formacie jpg -bok zdjęcia powinien mieć wielkość
minimum 1600 pikseli i maximum 4000 piksel) na adres e-mailowy:
fotokonkurs@apz.org.pl

10. Do każdego o zdjęcia należy dołączyć:
a. tytuł zdjęcia
b. nazwisko i imię autora
c. krótki komentarz
d. dane kontaktowe autora: adres poczty elektronicznej i nr telefonu
e. pisemną zgodę na publikację zdjęcia, a w przypadku zdjęć, na których widnieją
osoby trzecie - także pisemną zgodę tych osób na publikację zdjęcia.

11. Technika wykonania prac jest dowolna, lecz zdjęcia nie mogą być przerobione za
pomocą programów graficznych poza podstawowymi funkcjami (dopuszcza się
kadrowanie i poprawianie kontrastu).
12. Nadesłane prace nie będą zwracane, zostaną one wykorzystane dla potrzeb
organizatora wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Akademię Pełni
Życia, obejmujących prawo do bezpłatnego, bezterminowego wykorzystania zdjęć
w publikacjach organizatora.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe informacje podane przez
uczestnika konkursu.
14. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora, a decyzja o wynikach jest
nieodwołalna.
15. Ocena będzie dokonywana dwuetapowo:
a. etap I w kraju: jury złożone z przedstawicieli seniorów, koordynatora projektu
oraz zaproszonego eksperta wybierze z każdej kategorii po 5 zdjęć, które
zostaną przesłane do organizacji w kraju partnera,
b. etap II w organizacji partnerskiej: lokalne jury w Holandii wybierze
z nadesłanych zdjęć po 10 w każdej z dwóch kategorii i przydzieli im I, II i III
miejsce.
16. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronach internetowych obu organizacji.
Mogą też być wystawione w innych miejscach oraz wykorzystane do promocji
programu Grundtvig.
17. Autorzy zdjęć, którzy zajęli 3 pierwsze miejsca w każdej z kategorii otrzymają
dyplomy oraz upominki.
18. Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach oraz miejscu i czasie wręczenia
dyplomów i nagród pocztą elektroniczną na wskazany adres kontaktowy.

19. Harmonogram Konkursu:
- nadsyłanie prac od 15 maja 2012 do 15 września 2012
- ocena jury w kraju do 30 września 2012
- ocena jury w organizacji partnerskiej do30 października 2012
- zawiadomienie o wynikach do 15 listopada 2012
-

wręczenie nagród do 30 listopada 2012.
20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
21. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych uczestników konkursu na potrzeby konkursu oraz
promowania programu Grundtvig (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.)
22. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu konkursu.
23. Treść regulaminu jest udostępniona na stronie Akademii Pełni Życia.

Projekt „Bikes and friends” jest realizowany przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich
autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

