REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Oblicza (Innego) świata”

 Konkurs jest organizowany przez Fundację „Kultury Świata”.
 Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat krajów
pozaeuropejskich uwzględniając perspektywę ich mieszkańców.
 Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
 Fotografie nadsyłane na konkurs nie mogą być nagradzane w innych
konkursach.
 Fotografie powinny przedstawiać życie w krajach pozaeuropejskich z
perspektywy ich mieszkańców.
 Fotografie mogą zgłaszać wyłącznie ich autorzy.
 Każdy uczestnik może nadesłać 3 zdjęcia.
 Każda fotografia powinna mieć wielkość 2 MG a maksimum 4 MG.
 Każda fotografia powinna być podpisana w następujący sposób:
autor_nazwa zdjęcia_kraj w którym zdjęcie zostało zrobione_rok w
którym zdjęcie zostało zrobione.
 Do każdej fotografii powinien być dołączony komentarz (200 znaków)
wyjaśniający co się na niej znajduje.
 Fotografie należy przesyłać w formie elektronicznej na adres email:
kulturyswiata@gmail.com, pisząc w tytule maila: Konkurs fotograficzny:
„Oblicza (Innego) świata”.
 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie
prac o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów
tematycznych oraz niespełniających wymogów przedstawionych w
niniejszym regulaminie.
 Zdjęcia należy przesłać do 30 listopada 2018 roku.
 Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 Zdjęcia będzie oceniać jury powołane przez Fundację „Kultury Świata”.
 Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą
mailową do 10 grudnia 2018 roku.
 W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

 Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie Fundacji Kultury Świata
(www.kulturyswiata.org).
 Zdjęcia będą prezentowane na stronie internetowej Fundacji „Kultury
Świata” – www.kulturyswiata.org oraz na stronie Fundacji „Kultury
Świata” na portalu społecznościowym Facebook.
 Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem
posiadania praw autorskich do zdjęć i akceptacją niniejszego regulaminu
oraz zgody na publikację materiałów multimedialnych z przebiegu
konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).
 Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich
udostępnienie fundacji Habitat for Humanity Polska za pośrednictwem
Fundacji „Kultury Świata” na zasadach licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa 3.0 Polska, aby licencjonowany utwór mógł być
kopiowany, rozpowszechniany, odtwarzany i wykonywany, a także aby
można było tworzyć utwory zależne.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu: Build Solid Ground

Pytania należy kierować do Patrycji Kozieł, mail: kulturyswiata@gmail.com

