Regulamin Konkursu Fotograficznego
§1
Założenia wstępne
1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku
im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie.
2. Informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia
www.pwsz.nysa.pl/utw/, w gablocie wiadomości UTW oraz będą podawane w informacjach
ustnych.
§2
Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej oryginalnych zdjęć.
Tematami będą:
1. Człowiek
2. Pejzaże ziemi nyskiej (także wiejskie)
§3
Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs jest skierowany do studentów UTW w Nysie. Trzy wyróżnione prace zostaną
nagrodzone nagrodami rzeczowymi. Oprócz w/w nagród zostanie przyznana nagroda
społeczności studenckiej UTW.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby powiązane z zasiadającymi w Jury oraz
profesjonalni fotograficy.
3. Nadsyłanie prac konkursowych trwać będzie do dnia 15 września 2015 r. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do przedłużenia Konkursu.
4. Podstawą udziału w Konkursie jest przesłanie w trakcie trwania Konkursu maksymalnie 5
zdjęć z obydwu tematów w formie odbitki w wielkości 20 x 30 cm.
5. Fotografie należy przedłożyć w sekretariacie UTW w zamkniętych kopertach.
6. Uczestnik Konkursu ma obowiązek wykorzystać tylko swoje własne zdjęcia. Przesłanie
zgłoszenia jest jednoznaczne z zaświadczeniem o prawie autorskim do zgłoszonych fotografii.
7. Zgłoszenia konkursowe, które nie będą spełniały warunków, o których mowa w niniejszym
Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
8. Biorąc udział w niniejszym Konkursie, uczestnik akceptuje treść tego Regulaminu
i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie i publikację zgłoszonych
zdjęć przez Organizatora Konkursu.
§4
Komisja konkursowa
1. O wyborze zwycięzców Konkursu decyduje Komisja konkursowa powołana przez
Organizatorów, w której skład wejdą Prezes Michalina Danuta Podgórni oraz Kazimierz
Staszków, Zbigniew Walewski i Przemysław Pawlik – znakomici fotograficy nyscy.
2. Komisja powołana jest na czas trwania Konkursu.
3. Wybór najpiękniejszej fotografii według opinii studentów UTW odbędzie się podczas
inauguracji roku akademickiego w październiku 2015 roku.
4. Decyzje Komisji będą ostateczne i wiążące dla Uczestników.
§5
Zwycięzcy Konkursu
W Konkursie organizator przewiduje nagrodzenie trzech najlepszych prac w obydwu
kategoriach oraz nagrodzenie pracy wyłonionej przez studentów UTW.
§6
Wyniki Konkursu
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas inauguracji nowego roku akademickiego
w październiku 2015 roku.
2. Zwycięskie zdjęcia opublikowane zostaną na stronie internetowej UTW

