Ogólnopolski Konkurs fotograficzny „Na szlaku nigdy się nie nudzę”

Konkurs organizowany jest we współpracy z Zarządem Głównym PTTK.
Skierowany jest do wszystkich fotografów -amatorów, dla których góry i wędrówki są sposobem
na życie. Chcielibyśmy zobaczyć szlaki górskie Waszymi "oczami" - co Was inspiruje,
zachwyca, bawi, rozśmiesza.
Temat przewodni " Na szlaku nigdy się nie nudzę" - może być interpretowany na wiele
sposobów - od samego uczestnika zależy czy będzie to ciekawe miejsce, niespotykany widok,
czy zabawna historia, sytuacja, która spotkała Was w czasie wędrówki.
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
Na uczestników konkursu czekają cenne nagrody ufundowane przez firmę CARPATUS oraz
publikacje krajoznawcze ufundowane przez Zarząd Główny PTTK
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Regulamin konkursu fotograficznego
„NA SZLAKU NIGDY SIĘ NIE NUDZĘ”
1. Konkurs organizowany jest przez Firmę B-M-B z Nowego Sącza właściciela marki
CARPATUS oraz Zarząd Główny PTTK w Warszawie
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub
przedstawicieli ustawowych.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formie cyfrowej.
6. Wymagania techniczne:
1. pliki o minimalnej wielkości 8 milionów pikseli,
2. fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF,
3. prace należy przesłać na adres mailowy konkurs@carpatus.com ,
4. wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą
literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z
nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan
Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J02.
5. W konkursie mogą brać tylko prace które nie zostały nigdzie opublikowane i nie
wygrały żadnego innego konkursu fotograficznego.
7. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża
zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz
opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach
promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach
internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i
marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie
fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i
wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz
telefonach komórkowych.
8. Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 30 grudnia 2012 r. (decyduje data wpływu)
10. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
11. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od
tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom przedstawionym w
Kodeksie Etycznym ZPFP, z którym można zapoznać się na stronie internetowej: www.zpfp.pl.
12. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w
trakcie przesyłki.
13. Ogłoszenia wyników zamieszczone zostanie na stronie www.carpatus.com oraz na stronie
WWW.pttk.pl w dniu 15 Stycznia 2013r.
14. Nagrody zostaną przekazane przesyłka kurierską po ogłoszeniu wyników.

15. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi. Dopuszczalne jest
przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez niezależne instytucje (np.
szkoły, firmy) i osoby prywatne.
16. Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce na stronach www.carpatus.com ,
www.pttk.pl, www.rodzina.pttk.pl oraz na stronie http://www.facebook.com/Carpatuscom
17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w
celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133,
poz. 833 z póz. zm.).
18. Więcej informacji na stronach: www.carpatus.com oraz www.pttk.pl a także pod nr tel.
535 570 800 .

