REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „BALONOWY MARATON FOTOGRAFICZNY”
1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu fotograficznego jest BALOON CLUB ŚWIDNICA.
2. Cel konkursu:
Celem konkursu jest promocja Balloon Festival Krzyżowa 2015, w oparciu o artystyczne i
interesujące spojrzenie przy pomocy fotograficznych środków wyrazu. Tematem przewodnim są
balony na Festiwalu Balonowym 2015 w Krzyżowej.
3. Tematy fotograficzne konkursu:
- przedstawienie Dawn Patrol
- wznoszenie balonu
- „gra świateł” z balonem w kadrze
- ciekawy kształt balonu
- para ślubna
4. Zasady udziału w konkursie:
Udział w konkursie jest bezpłatny i skierowany do wszystkich fotografujących. Polega na wykonaniu
fotografii zgodnych z tematami konkursu, oraz przesłaniu prac do Organizatora drogą elektroniczną.
Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę w każdym temacie fotograficznym (maksymalnie 5
fotografii).
Uczestnik zgłaszający prace do konkursu:
• oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawa autorskie do utworu
• oświadcza, że zdjęcie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich
• udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia w zakresie
niezbędnym do jego publikacji w serwisach www oraz prasie w celu promocyjnym
Balloon Festival Krzyżowa 2015;
• zezwala Organizatorowi, na wykonywanie praw zależnych od zdjęcia w zakresie niezbędnym
do publikacji w: kalendarzu, serwisie internetowym oraz publikacjach związanych z
promocją konkursu;
• zdjęcia zgłaszane do konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub
zasadami współżycia społecznego
W konkursie fotograficznym nie mogą brać udziału pracownicy i wolontariusze BFK i ich
najbliższe rodziny.
5. Zgłoszenie do konkursu:
Prace konkursowe należy dostarczyć do Organizatora drogą elektroniczną, na adres:
balloon.club@wp.pl, w terminie do 9 maja 2015 do godz. 24.
E-mail musi zawierać:
• zdjęcie w formacie JPEG o maksymalnej wielkości 5 megabajtów
• temat konkursowy
• dane teleadresowe – imię i nazwisko uczestnika wystawy, adres zamieszkania, telefon
kontaktowy oraz adres e-mail
6. Ocena prac:
Fotografie oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu.
7. Nagrody:
Zwycięzca Grand Prix otrzyma aparat fotograficzny Nikon, Kurtkę Balloon Festival, oficjalny plakat
Balloon Festival Krzyżowa 2015 a jego zdjęcie ukaże się w kalendarzu Balloon Festival Krzyżowa
2015.
- 1 Miejsce – aparat fotograficzn Nikona z pokrowcem
- 2 Miejsce – Kurtka Balloon Fiesta Krzyżowa 2015
- 3 Miejsce – plakat z Balloon Festival Krzyżowa 2015
Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę około godz. 15 podczas

Balloon Festival Krzyżowa 2015.
8. Postanowienia końcowe:
Wszelkie nieporozumienia są rozstrzygane przez Organizatora. Od jego decyzji nie przysługuje
odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Autor przekazując pracę potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Dane kontaktowe z Organizatorem:
Świdnicki Klub Balonowy
ul. Łukasińskiego 7
58-100 Świdnica
balloon.club@wp.pl

