Regulamin Konkursu fotograficznego
dla fotografów amatorów
„Na 4 łapy”

Rozdział I
Przepisy ogólne
1.
2.

3.

Organizatorem konkursu jest Off-road Factory, adres Błotno 15, 72-200, KRS –
0000037810, NIP: 856-183-80-12, zwany dalej Organizatorem.
Celem konkursu jest:
1) wszechstronna prezentacja amatorskich fotografii i zachęcenie osób fotografujących do
realizacji prac fotograficznych z psami w roli głównej;
2) zachęcenie uczestników do aktywnego spędzania czasu z psem na świeżym powietrzu;
W konkursie może brać udział każdy. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego
warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
Rozdział II
Przepisy dotyczące prac

4. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 prac.
5. Tematyka zdjęć – tematem przewodnim konkursu są psy w trakcie spaceru.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac posiadających rysunki, napisy,
daty, znaki oraz o niskiej jakości technicznej.
7. Każda praca powinna zostać oznaczona imieniem i nazwiskiem autora, tytułem zdjęcia,
8. Fotografie oraz formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik
do niniejszego Regulaminu należy nadsyłać na Konkurs do dnia do 15 grudnia 2018 r.
w postaci cyfrowej (format JPG), wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z
zeskanowanym w pliku PDF lub JPEG - na adres email: offroadfactory@o2.pl
9. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie.
Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie,
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.
10. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie
brały udziału w żadnym konkursie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych
wyżej wymogów.

Rozdział III
Terminarz
12. Konkurs trwa od 20 listopada 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.
13. Fotografie nadesłane po 15 grudnia 2018 r. nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
14. Organizator powoła jury Konkursu w składzie trzyosobowym: jeden specjalista w dziedzinie
fotografii, dwóch członków Stowarzyszenia „Offroadfactory”.
15. Ocena prac przez Jury nastąpi do 7 dnia od zakończenia konkursu. Decyzja Jury jest ostateczna i
nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i
przyznawania miejsc równorzędnych.
16. Ponadto z prac uczestników biorących udział w konkursie Organizator wybierze jedną pracę,
która otrzyma nagrodę główną, oraz cztery prace, które otrzymają wyróżnienia. Organizator
zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
17. Ogłoszenie wyników dotyczących przyznania nagród oraz lista prac wybranych nastąpi do 25
grudnia 2018 r.. Zwycięzcy zostaną poinformowani mailem bądź telefonicznie.
18. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.offroadfactory.pl, oraz profilu na
facebook’u www.facebook.com/offroadfactory

Rozdział IV
Nagrody i wyróżnienia
19. Organizator przewiduje następujące nagrody:
Nagroda główna – Voucher na jednogodzinne szkolenie offroad
Wyróżnienia – koszulki offroadfactory.pl
Rozdział V
Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs
20. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych
imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac
nadesłanych na Konkurs w szczególności na stronach internetowych Organizatora lub innych
publikacjach.
21. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach.
22. Uprawnienia, o których mowa w ustępach 20 i 21, przysługują Organizatorowi konkursu
nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. 8
niniejszego Regulaminu.
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