Regulamin Konkursu Fotograficznego ZSN UEK
„Ekspedycja życia”
Organizator konkursu:
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31 - 510 Kraków
tel. (012) 293-75-52
http://zsn.uek.krakow.pl/
e- mail zsn@zsn.uek.krakow.pl
Pawilon D pokój 19
Cel konkursu:
Przesłaniem konkursu jest propagowanie wiedzy o osobach z niepełnosprawnością,
ukazanie nieograniczonych możliwości aktywności i adaptacji osób z niepełnosprawnością
w społeczeństwie obywatelskim, przełamywanie barier, własnych słabości, oraz wskazywanie
na problemy z jakimi osoby z niepełnosprawnością borykają się na co dzień. Szczególną
uwagę warto zwrócić na kluczową wartość tytułu, nawiązanie do tematu podróży jak również
interpretację życiowej ekspedycji, każdy z czynników kreatywności będzie brany pod uwagę
podczas oceniania.
W oparciu o nadesłane prace zostanie zorganizowany wernisaż.

Czas trwania konkursu:
Termin nadsyłania prac upływa 9 kwietnia 2018 r.

Adresaci konkursu:
Konkurs kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych fotografią.

Przebieg konkursu:
Nadesłane fotografie zostaną ocenione przez profesjonalne jury. Następnie z wybranych prac
jury wyłoni zwycięzców konkursu. Najpiękniejsze prace będą miały swoją wystawę.

Wyniki konkursu i nagrody:
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas XI Krakowskich Dni Integracji. Trzy pierwsze miejsca
oraz wyróżnienie, otrzymają atrakcyjne nagrody.
Format i jakość zdjęć:
Nadesłane fotografie powinny być w jak najlepszej jakości i rozdzielczości (nie mniej niż 300
dpi). Format pliku .jpg, .jpeg, bmp, raw.
Termin nadsyłania:
Zdjęcia do dnia 9 kwietnia 2018 roku należy nadsyłać na podany adres:
e-mail: zsn.konkurs@gmail.com
Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. Każde zdjęcie należy opatrzyć
krótkim komentarzem/opisem. Ponadto w e-mailu proszę podać następujące informacje:


imię i nazwisko autora,



nazwę uczelni, organizacji,



numer telefonu kontaktowego,



krótkie oświadczenie, iż uczestnik konkursu zgadza się z regulaminem i akceptuje
jego warunki.

Otrzymanie każdej fotografii zostanie potwierdzone przez organizatorów e-mailem
zwrotnym. Jeśli takie potwierdzenie nie zostanie otrzymane, prosimy o niezwłoczny kontakt.

Uwaga:
Przesłanie fotografii jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć
podczas organizowanych wydarzeń (eventów, projektów, konferencji, itp.) przez Zrzeszenie Studentów
Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jednocześnie Zrzeszenie Studentów
Niepełnosprawnych UEK oświadcza, iż nie będzie czerpać żadnych korzyści materialnych z ww. prawa.
Przesłanie fotografii jest jednoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych i korzystanie z nich przez organizatorów konkursu w celach
związanych z organizacją wystawy i wyłonieniem zwycięzców a także w przypadku zamieszczenia wybranych
prac oraz informacji o całym wydarzeniu w mediach. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
danych Osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926)

