REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO, FILMOWEGO ,
LITERACKIEGO FESTIWALU MIASTO MŁODYCH ARTYSTÓW
NIEDZIELA, 24 LIPCA 2016 R. NOWA DĘBA
§1
Organizatorzy

1. Organizatorami konkursu jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Zbydniów 97 37-416 Zaleszany
(adres korespondencyjny: Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec, e-mail: fundacjasmk@gmail.com ,
www.fundacjasmk.pl)
2. Konkurs współfinansowany przez Gminę Nowa Dęba w ramach zadania publicznego pn. „Rodzinnie,
integracyjnie i z uśmiechem na twarzy - 2”;
3. Konkurs adresowany jest do młodzieży uczącej się w wieku 13-25 lat, zamieszkującej na terenie
powiatu sandomierskiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego,
4. Regulamin obejmuje takie konkursy jak:
a. Konkurs na zdjęcia festiwalowe;
b. Konkurs na film z festiwalu;
c. Konkurs na literacki reportaż festiwalowy.
5. Regulamin nie obejmuje takich konkursów jak:
a. Sceny artystyczne Festiwalu;
b. Konkurs rodzinny „Rodzinnie, integracyjnie i z uśmiechem na twarzy - 2”
Zasady uzyskania nagród w w/w konkursach opisane są w oddzielnych regulaminach,
dostępnych na stronie www.miastomlodychartysow.pl
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§2
Pula nagród

Nagroda w konkursie na zdjęcia festiwalowe (galeria max. 100 zdjęć)
Nagroda w konkursie na najlepsze zdjęcie festiwalowe
Nagroda w konkursie na film z festiwalu (max. 30 min)
Nagroda w konkursie na film promujący festiwal (max. 3 min)
Nagroda w konkursie na reportaż literacki

- 500,00 złotych;
- 250,00 złotych;
- 500,00 złotych;
- 250,00 złotych;
- 500,00 złotych;

§3
Wyłanianie zwycięzców i zasady uzyskania nagrody

1. Nagroda w konkursie na zdjęcia festiwalowe.
Każdy uczestnik, który zamierza ubiegać się o nagrodę musi w terminie do 29 lipca 2016 r.
przesłać w formie elektronicznej galerię zdjęć (min. 30, max. 100) zdjęć dotyczących Festiwalu
Miasto Młodych Artystów. Zakres tematyczny prac powinien zawierać:
a. Nowa Dęba a Festiwal;
b. Artyści w scenerii miasta;
c. Człowiek a sztuka;
d. Zdarzenie festiwalowe;
e. Konkurs rodzinny „Rodzinnie, integracyjnie i z uśmiechem na twarzy - 2”
f. Wolontariusze w akcji;
Inne warunki uczestnictwa:
 Wersja elektroniczna: nośnik DVD,
 rozdzielczość co najmniej 300 dpi;
 format JPG o maksymalnym rozmiarze 3MB,
 zgłoszone fotografie mogą być uprzednio poddane obróbce graficznej,
 z pośród nadesłanych zdjęć komisja konkursu wybierze najlepsze zdjęcie festiwalowe,
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 galeria zdjęć opisana
(opis dotyczy jakie to
wydarzenie, kto jest organizatorem, kto jest autorem zdjęć) zamieszczona przez autora na
portalu społecznościowym
Przystępując do Konkursu każdy uczestnik oświadcza, że jest autorem zdjęć, przysługują mu
prawa autorskie do nadesłanych zdjęć i nie są one ograniczone lub obciążone prawami osób
trzecich, oraz że nie naruszają praw osób trzecich.
2. Nagroda w konkursie na film z festiwalu.
Każdy uczestnik, który zamierza ubiegać się o nagrodę musi w terminie do 12 sierpnia 2016 r.
przesłać w formie elektronicznej film nie dłuższy niż 30 min dotyczący Festiwalu Miasto Młodych
Artystów oraz lub film promujący Festiwal nie dłuższy niż 3 min. Zakres tematyczny prac
powinien zawierać:
a. Nowa Dęba a Festiwal;
b. Artyści w scenerii miasta;
c. Człowiek a sztuka;
d. Zdarzenie festiwalowe;
e. Konkurs rodzinny „Rodzinnie, integracyjnie i z uśmiechem na twarzy - 2”
f. Wolontariusze w akcji;
Inne warunki uczestnictwa:
 jakość filmu powinna zachować rozdzielczość minimalną 640/480,
 dopuszczone są filmy z telefonów komórkowych pod warunkiem dobrej jakości materiału,
 film powinien być dostarczony w formacie CD/DVD lub w wersji elektronicznej pozwalającej
na odtworzenie filmu w komputerach (formaty mp4, mpeg, avi, mov,
Przystępując do Konkursu każdy uczestnik oświadcza, że jest autorem filmu, przysługują mu
prawa autorskie do nadesłanych zdjęć i nie są one ograniczone lub obciążone prawami osób
trzecich, oraz że nie naruszają praw osób trzecich. Każdy zgłoszony film musi zostać
zamieszczone na wybranym portalu społecznościowym i wraz ze zgłoszeniem należy podać
link do strony z filmem.
3. Nagroda w konkursie na literacki reportaż festiwalowy.
Każdy uczestnik, który zamierza ubiegać się o nagrodę musi w terminie do 12 sierpnia 2016
przesłać w formie elektronicznej reportaż literacki dotyczący Festiwalu Miasto Młodych Artystów.
Zakres tematyczny prac powinien zawierać:
a. Nowa Dęba a Festiwal;
b. Artyści w scenerii miasta;
c. Człowiek a sztuka;
d. Zdarzenie festiwalowe;
e. Konkurs rodzinny „Rodzinnie, integracyjnie i z uśmiechem na twarzy - 2”
f. Wolontariusze w akcji;
Inne warunki uczestnictwa:
 każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę w dowolnie wybranej formie
(opowiadanie, nowela, reportaż, esej, wywiad, kartka z pamiętnika, wiersz, etc. ),
 nadesłany utwór musi być sporządzoną w języku polskim pracą własną, wcześniej
niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
 nie może w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek
innych utworów,
 praca konkursowa nie może przekroczyć 5 stron maszynopisu znormalizowanego (czcionka –
12, interlinia 1,5).
Przystępując do Konkursu każdy uczestnik oświadcza, że jest autorem pracy, przysługują mu
prawa autorskie i nie są one ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, oraz że nie
naruszają praw osób trzecich. Każda zgłoszona praca musi zostać zamieszczona na wybranym
portalu społecznościowym i wraz ze zgłoszeniem należy podać link do strony z reportażem.
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§5
Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Biura Festiwalowego (Koćmierzów 2, 27 – 650
Samborzec) i na stronie internetowej www.fundacjasmk.pl
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
jego uczestników na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm. ),
3. Osoby składające prace oświadczają, iż są oni autorami i właścicielami prac,
4. Osoby składające prace konkursowe biorą odpowiedzialność za ich prawidłowe oznaczenie i
terminowe przekazanie do organizatora;
5. Przystępując do konkursu każdy uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie swoich prac w następujących formach: druku w dowolnej liczbie publikacji i w
dowolnym nakładzie, publikowania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających
się do rozpowszechniania,
6. Złożone prace przechodzą na własność organizatora,
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień zawartych w Regulaminie Konkursu,
ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora,
8. Formularz zgłoszeniowy – stanowi załącznik nr 1 do regulaminu,
9. Informacja o Festiwalu Miasto Młodych Artystów: www.fundacjasmk.pl

Partnerzy i sponsorzy konkursu
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