Regulamin konkursu fotograficznego
„mały Wielki świat”
1. Konkurs „wielki Mały świat” (dalej: Konkurs) organizowany jest przez Centrum
Nowoczesności Młyn Wiedzy, z siedzibą w Toruniu, przy Pl. Teatralnym 7, zwanym
dalej Organizatorem.
2. Obsługę biurowo-organizacyjną Konkursu prowadzi Ewa Pedrycz-Pijanowska za
pośrednictwem adresu e-mail e.pijanowska@centrumnowoczesnosci.org.pl
3. Konkurs ma charakter otwarty.
4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub
przedstawicieli ustawowych.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
rodzin.
6. W konkursie mogą brać udział osoby zajmujące się profesjonalnie wykonywaniem
fotografii (uzyskujące przychody z tytułu tej działalności).
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
8. Tematyka Konkursu dotyczy wykonania fotografii makro.
9. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia w formie cyfrowej.
10. Wymagania techniczne nadesłanych zdjęć:
1. fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji,
2. długość dłuższego boku minimum 3000 pikseli,
3. rozdzielczość 300 dpi,
4. fotografie należy przesłać na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia, której
wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu,
5. każde zdjęcie należy zapisać w oddzielnym pliku nazwanym godłem
wykonawcy oraz numerem fotografii (np.: XYZ_1),
6. kartę zgłoszenia należy dołączyć do przesyłki w zaklejonej kopercie opatrzonej
godłem uczestnika Konkursu.
11. Do Konkursu można zgłosić wyłącznie fotografie, które nie były publikowane w
wydawnictwach drukowanych oraz takie, które nie zostały nagrodzone lub
wyróżnione w innych konkursach fotograficznych.
12. Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
13. Jury wyłoni 10 prac, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Organizatora (oraz / lub innej wskazanej przez Organizatora stronie internetowej).
Internauci, w wyniku głosowania wybiorą trzy zwycięskie prace. O zwycięstwie oraz
zajęciu kolejnych miejsc decydować będzie ilość głosów oddanych na poszczególne
fotografie.
14. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2.500
złotych brutto. Nagrodzone zostaną prace, które w wyniku głosowania internautów
otrzymają największą ilość głosów.
15. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora w
celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz w celach marketingowych, a
także na opublikowanie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wizerunku
uczestnika na stronie internetowej www.mlynwiedzy.org.pl oraz w mediach
społecznościowych. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy

zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie.
Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz
do ich poprawiania.
16. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie (osobiste i majątkowe) 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
prasie drukowanej oraz w Internecie.
17. Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby organizatora do dnia
22.02.2013 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do organizatora).
18. Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
19. Organizator Konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z regulaminem,
odbiegające od tematu oraz wadliwe technicznie.
20. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac
w trakcie przesyłki.
21. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4.03.2013 roku na stronie internetowej
Organizatora oraz w mediach społecznościowych. Werdykt jury konkursu
powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
22. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 10.03.2013 roku w miejscu wskazanym przez
Organizatora.

