
Regulamin konkursu fotograficznego „Woda w naturze”

INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu są Wodociągi Kłodzkie  Sp. z o.o. i  Kłodzki Ośrodek Kultury.
2. Celem konkursu jest:
  - zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury z wodą jako głównym bohaterem
  - rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej
  - popularyzowanie twórczości fotograficznej .  
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie1 pracy fotograficznej.
4. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu kłodzkiego.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zdjęcia na adres mailowy:    
    l.piwowarska@kok-klodzko.pl 
    W treści powinny znaleźć się: nazwa konkursu, imię i nazwisko autora oraz jego wiek.
6. Udział w konkursie traktowany jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych        
osobowych uczestnika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie 
danych osobowych (ustawa i „RODO”).
7. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych  
autora oraz wykonanych prac konkursowych na stronie internetowej organizatora, Facebooku 
i w innych mediach.
8. Jeden uczestnik może przesłać max. 1 zdjęcie.
ZASADY WYKONANIA PRACY KONKURSOWEJ
1. Temat konkursu: „Woda w naturze”.
2. Należy przesłać fotografię zapisaną w formacie JPG/max. 10 MB/minimalna 
    rozdzielczość zdjęcia 300 dpi.
3. Zdjęcie nie może naruszać niczyich praw autorskich.
4. Praca konkursowa w swym wyrazie nie może zawierać treści propagujących nienawiść, 
przemoc oraz obrażać kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.
OCENA I NAGRODY
1. Zdjęcie należy przesłać do dnia 12 marca 2023 roku.
2. Komisja konkursowa w min. 3 osobowym składzie powołana przez Organizatorów dokona 
oceny zgłoszonych zdjęć prac konkursowych najpóźniej do 20 marca 2023 r. 
3. Komisja konkursowa wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę m.in. następujące kryteria: 
samodzielność, oryginalność pomysłu, staranność wykonania, zgodność z wymogami 
regulaminu.
4. Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe.
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 22 marca 2023 r w Kłodzkim 
   Ośrodku Kultury w dniu obchodów Światowego Dnia Wody.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym 
regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.
3. Informacje: tel. 74/867 33 64 (w godz. 8.00-15.00 od pon. do pt.)
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