Regulamin konkursu fotograficznego
„Dziadkowie i wnuki. Międzypokoleniowa historia”
WCRS- Wrocławskie Centrum Seniora serdecznie zaprasza seniorów z całej
Polski do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Dziadkowie i wnuki.
Międzypokoleniowa historia”.
Organizator Konkursu: WCRS- Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, 50159 Wrocław.
Termin
dostarczania
prac
:
do
30.01.2021
r.
na
adres
mailowy:
marta.lomnicka@wcrs.wroclaw.pl lub listownie: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław,
pokój 29 z dopiskiem „ Konkurs fotograficzny”.
Cel Konkursu :
 Wyłonienie najbardziej oryginalnego zdjęcia ukazującego dziadków i wnuków.
 Ukazanie więzi łączących wnuki z dziadkami oraz zwrócenie uwagi na szczególny
charakter relacji międzypokoleniowej.
 Łamanie stereotypów.
 Zachęcenie do wykorzystania nowych urządzeń i narzędzi multimedialnych.
 Zachęcenie uczestników do aktywności twórczej.
Uczestnicy :
Konkurs adresowany jest do seniorów z całej Polski.
Nagrody:
Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za I, II, III miejsce. Dopuszcza się również
wskazanie i nagrodzenie praz wyróżnionych.
Zasady udziału w Konkursie :
 Zdjęcia można wykonać dowolnym urządzeniem rejestrującym obraz (aparat,
smartfon, tablet itp.).
 Dozwolone są modyfikacje zdjęcia (kadrowanie, zmiany koloru, napisy itp.)
 Zdjęcie może być wykonane samodzielnie ale także przez inną osobę (np. członka
rodziny, przyjaciela, znajomego). Każdorazowo należy do zgłoszenia dołączyć zgodę na
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku autora zdjęcia.
 Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia, które podlegać będą
ocenie przez powołane przez Organizatora Jury.
 Zdjęcie należy przesłać w najlepszej możliwej jakości ( elektronicznie w formacie jpg,
png lub listownie w wersji papierowej).
 Zgłoszone do konkursu zdjęcia muszą być opisane w następujący sposób:
 Tytuł zdjęcia
 Autor zdjęcia (imię, nazwisko)
 Imiona i wiek osób widniejących na zdjęciu.
 Kontakt do osoby zgłaszającej zdjęcie i biorącej udział w konkursie: imię,
nazwisko, telefon i mail, miejscowość z której nadsyła zdjęcia.
Juryw składzie: Robert Pawliszko, Marta Łomnicka
Wrocławskiego Centrum Seniora) będzie oceniać:

i

Kamila

Polańska

(zespół

pomysł,
 oryginalność,
 zgodność z tematem konkursu,
 realizację z uwzględnieniem dbałości o szczegóły i detale,
 estetykę,
 walory artystyczne.
 Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich
danych osobowych (RODO), takich jak: imię i nazwisko i miejscowość,
przez Organizatora konkursu,
w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania
nagrody oraz opublikowania wyników na stronie www.seniorzy.wroclaw.pl i
Facebooku Wrocławskiego Centrum Seniora oraz FB Przestrzeni Trzeciego
Wieku.
 Uczestnictwo w Konkursie „Dziadkowie i wnuki. Międzypokoleniowa historia”
jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika
i osoby/osób fotografowanych na podstawie Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926
poprzez zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej www.seniorzy.wroclaw.pli
Facebook Wrocławskiego Centrum Seniora oraz FB Przestrzeni Trzeciego Wieku.
 Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
regulaminu rozstrzyga Organizator.

