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OTWARTY PLENER FOTOGRAFICZNY
towarzyszący XXI REGATOM CEDZYNA 24
pod patronatem Starosty Kieleckiego
Kielce-Cedzyna 13 -14 września 2008

Organizator: Klub Morski HORN w Kielcach
Wystawa poplenerowa:
Galeria Akademicka Biblioteki Głównej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
komisarz wystawy: Iwona Plucner
REGULAMIN
Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących: dzieci, młodzieży, dorosłych. Osoby niepełnoletnie mogą brać
udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.
Konkurs ma być fotograficznym zapisem tego wszystkiego, co będzie działo się w dniach 13 -14 września 2008 r. nad
zalewem w Cedzynie, podczas XXI Regat CEDZYNA 24 oraz imprez towarzyszących zawodom. To swoisty plener
fotograficzny dla miłośników fotografii. Organizatorzy konkursu proponują następującą tematykę (kategorie) zdjęć:
reportaż - portret - sport - pejzaże - zdjęcia nocne
Prace konkursowe wykonane w dowolnej technice fotograficznej, w formacie min. 18x24 cm (wydruk), należy na
odwrocie opisać: numer identyfikacyjny autora otrzymany podczas zgłoszenia na plener, imię i nazwisko autora,
kategoria, tytuł.
Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 4 fotografie z różnych kategorii albo serię zdjęć z jednej kategorii 3 - 5
zdjęć (oceniane jako całość).
Fotografie można przesyłać listownie (w opakowaniu chroniącym fotografie przed uszkodzeniem) lub przynosić
osobiście na adres:
---------------------------------------------------------------------------Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
25-509 Kielce
ul. Leśna 16
pok.nr 7
z dopiskiem : "Cedzyna 24"
---------------------------------------------------------------------------Ponadto wymagane jest załączenie elektronicznych wersji prac na płytach CD
Prace na konkurs można nadsyłać do 23 września 2008 r. (liczy się data stempla pocztowego).
Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w konkursie prac, wysłanych w terminie, których poczta nie
dostarczy do dn. 30 września 2008 r.
Zgłoszenie zdjęcia do konkursu stanowi jednocześnie akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu oraz
potwierdzenie autentyczności danych wpisanych do formularzy zgłoszeniowych.

Zgłoszenia uczestników pleneru będą przyjmowane w dniach 13-14 września
w Biurze Organizacyjnym w ośrodku HORN w Cedzynie.
Jurorzy (szczegóły składu osobowego - wkrótce) ocenią fotografie i wyłonią zwycięzców oraz zakwalifikują prace do
wystawy pokonkursowej, która odbędzie się w październiku br. w Galerii Akademickiej BG UJK (oraz do towarzyszącej
jej internetowej galerii zdjęć w serwisie Klubu Morskiego HORN). Werdykt jurorów jest ostateczny i niepodważalny.
W konkursie przyznane zostaną (drobne) nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia za najlepsze fotografie.
Autorzy zdjęć zakwalifikowanych na wystawę otrzymają katalog wystawy podczas wernisażu.
Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za
ewentualne zniszczenia lub zaginięcia prac.
Zwrot prac (na życzenie autora) nastąpi po zakończeniu wystawy (w siedzibie BG UJK lub do uzgodnienia).

Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie:
1. Jest autorem/autorką załączonych zdjęć, zaś fotografie nadesłane na konkurs nie naruszają praw osób
trzecich. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na
wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu. Autorka/autor przyjmuje na siebie
wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom
Konkursu.
2. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych
(Dz.U.Nr.133 pozycja 883)
3. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w
dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.
4. Na fotografiach nie przedstawia treści sprzecznych z prawem: propagujących przemoc, nienawiść rasową,
etniczną czy wyznaniową, jak również nie przedstawia treści pornograficznych, uznawanych za społecznie
niewłaściwe.
5. Przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji fotografii nadesłanych na konkurs w mediach: prasie,
telewizji i Internecie, podczas wystawy pokonkursowej oraz we wszystkich publikacjach, wydawnictwach związanych z
konkursem (np. album, kalendarz, zaproszenie) lub w materiałach reklamowych Klubu Morskiego HORN
propagujących żeglarstwo. Jednocześnie Organizatorzy informują, że każdorazowo zdjęcie będzie podpisane zgodnie
z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
O wszelkich zmianach będziemy informowali na stronach www.klubhorn.pl
.............................................................................................................................................................................................
Informacje dodatkowe:
Udział w plenerze i konkursie jest bezpłatny.
Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia w czasie trwania pleneru, może udostępnić jedynie miejsce na polu
namiotowym, miejsce ogniskowe i do grilowania. Na terenie ośrodka można skorzystać z usług działającej tu
gastronomii.
Na zakończenie (w niedzielę 14.09.2008) przewidziany jest grill i ognisko dla wszystkich uczestników imprezy.
(szczegółowy harmonogram Regat CEDZYNA 24 do wglądu na stronach www.klubhorn.pl )

e-mail: biuro@klubhorn.pl , tel. 698229799
.............................................................................................................................................................................................

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY !
Zarząd Klubu Morskiego HORN

