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Regulamin konkursu fotograficznego "Vive la France” 

PUNKT 1 – Organizator i cel konkursu 

Organizatorem konkursu fotograficznego „Vive la France” jest Stowarzyszenie Skierniewicki 
Klub Francuski, w ramach II edycji „Małych Grantów Kultury” organizowanej przez Centrum 
Kultury i Sztuki w Skierniewicach. 

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat kultury i sztuki francuskiej, powiązań 
historii naszego miasta z historią Francji oraz promocja języka francuskiego w Skierniewicach.  

PUNKT 2 – Przebieg konkursu 

Konkurs fotograficzny „Vive la France” jest wydarzeniem o charakterze kulturalno-
rozrywkowym. Do udziału zapraszamy jedno- lub dwuosobowe drużyny. Każda drużyna 
powinna wykonać 4 fotografie na 4 różne tematy (1 fotografia na każdy temat).  

Tematy fotografii: 

1. Bon appétit. 
2. Bleu, blanc, rouge. 
3. Bonjour Madame! 
4. La petite France à Skierniewice. 

Uczestnicy konkursu, którzy zgłosili wcześniej chęć udziału, powinni dostarczyć wywołane 
i podpisane fotografie (imię i nazwisko, numer zgodny z tematem fotografii) oraz te same 
fotografie na płycie CD w dniu 24 czerwca w godzinach 10.00-12.00 do siedziby 
Stowarzyszenia Skierniewicki Klub Francuski – sala 203 w Centrum Kultury i Sztuki 
w Skierniewicach.  

Po zakończeniu konkursu wszystkie zdjęcia zostaną ocenione przez jury, które wyłoni 
zwycięzców.  

Zdjęcia będę oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

 Zgodność z podanymi tematami. 
 Kreatywność, oryginalne podejście do tematu. 
 Jakość wykonania i kompozycji. 
 Umiejętność powiązania zdjęć w tematyczną całość. 

PUNKT 3 – Uczestnicy konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych 
mieszkańców Skierniewic, entuzjastów języka francuskiego i kultury Francji. Osoby 
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niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie tylko za zgodą osób dorosłych. Przyjmowane 
będą zapisy pojedynczych osób lub drużyn dwuosobowych w następujących kategoriach: 

- gimnazjaliści, 

- licealiści, 

- studenci i dorośli. 

Niepełnoletni, którzy chcą wziąć udział w konkursie, są zobowiązani do posiadania 
przygotowanej wcześniej, pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na uczestnictwo 
w konkursie. 

Drużyny mieszane (np. gimnazjalista + dorosły) będą startować w kategorii starszego 
uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród w zależności od wieku 
uczestników. 

PUNKT 4 – Sprzęt i zdjęcia 

Fotografie  zostaną zebrane w formie drukowanej oraz na nośnikach cyfrowych (płyty CD).  

Zdjęcia przyjęte do konkursu powinny spełniać następujące wymagania: 

- fotografie drukowane 

 Format 15 x 21 

- fotografie na płycie CD 

 Format .jpg 
 Wielkość poniżej 10 MB. 
 Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2560 px 
 Zdjęcie nie powinno działać na szkodę osób trzecich lub naruszać prawa do ochrony 

wizerunku. 

Prawo do ochrony wizerunku ma zastosowanie jedynie w przypadku możliwości rozpoznania 
osoby przedstawionej na zdjęciu. Osoba sfotografowana w zwartym tłumie lub odwrócona 
plecami nie jest uznawana za możliwą do rozpoznania. Tak samo w przypadku zdjęcia 
wyretuszowanego lub zmienionego, na którym osoba nie jest już rozpoznawalna. Uczestnicy 
są zobowiązani uzyskać pozwolenie osoby widniejącej na zdjęciu na wykorzystanie 
jej wizerunku poprzez podpisanie przez nią zgody na zrobienie jej zdjęcia, która zostanie 
następnie przekazana organizatorowi. 

Uczestnicy zobowiązują się wykonać samodzielnie wszystkie fotografie. W każdym przypadku 
będą więc traktowani przez organizatora konkursu jako autorzy zdjęć. Dozwolony jest retusz 
zdjęć (zmiana kolorów, odcieni itp.). 
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PUNKT 5 – Formy zapisu 

Udział w konkursie należy zadeklarować  do dnia 31 maja 2017 roku przesyłając zgłoszenie 
na adres:  skfrancuski@gmail.com Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika 
lub uczestników, kategorię (gimnazjaliści, licealiści, dorośli), wiek, adres zamieszkania, adres 
mailowy i numer telefonu.  

W dniu dostarczenia fotografii, uczestnicy zobowiązani są posiadać: 

1) Zgodę na wykorzystanie zdjęć przez organizatorów konkursu 

2) Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział 
w konkursie 

PUNKT 6 - Zastosowanie regulaminu 

Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją przedstawionego 
regulaminu i wszystkich warunków przebiegu konkursu. Osoby niepełnoletnie mogą brać 
udział w konkursie tylko za okazaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. 

PUNKT 7 – Ogłoszenie wyników 

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wystawa pokonkursowa nastąpi we wrześniu 2017 roku. 
Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie o miejscu i czasie 
odbioru nagród. 
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