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Ęrektora ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
z dnia 05.10.2010 r.

W sprawie: powolania komisji oraz przyjęcia regulaminu Konkursu Fotograficznego .
,,ornontowice. moja ma|a ojczyzna ujęta w czterech porach roku- Jesień''

Na podstawie ustawy z dn. 25.10. ] 991 o organizowaniu i prowadzeniu dziatąlności
kulturalnej (DZ.U. Z 1997 r., nr 1lQ, poz' 721 z późniejszyni zmianarni).

Zarządzam

1. Powołaó Komisję do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego :

. Aleksandra Malczyk - Dy'rektor ARTerii Centrum Kultury i Promocji w
Omontowicach

r Waldemar Pietrzak- Zastępca Dyrektora ARTerii Centrum Kultury i Promocji w
Omontowicach

. Aleksandra Szołtysek _ Specjalista ds. Promocji ARTerii Centrum Kultury i
Promocj i w Omontowicach

o Tomasz Griessgraber- Instruktorfotografii artystycznej

2. Powołaó na Przewodniczącego Komisji Aleksandrę Malczyk

3. Przyjąć Regulamin konkursu, na podstawie którego Komisja Konkursowa będzie
przyznav'tać rngtody, w treści stanowiącej załączrrik do ninie1szego Zarządzenia.

4' Wykonanie Zarządzenla powierzam Specjalista ds. promocji ARTerii Centrum Kultury i
Promocji w Omontowicach

5. Znządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.
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Załączńk do Zarządzenia Nr 13/10

z dnia 05.10.2010 r

REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

,,omontowice. moja mała ojczyzna ujęta w cńerech porach roku * Jesień''

1. Cel konkursu:
o zachęcenie wśród mieszkańców Gminy,do zainteresowania swoją miejscowością
o kształtowanie aktywnych postaw
o upowszechnianie i popularyzacja fotografii
2. KoŃurs skierowany jest do mieszkańców Gminy omontowice, dla których fotografla

jest pasją oraz miłośników Gminy.

3. Tematyka zdjęó: ,,Jesień w omontowicach''

4. Uczestnicy powinni dostarczyÓ maksymalnie sześó fotografii w formie cyfrowej na
dysku CD (format jpg) lub wysłać emailęm na adres: promocja@centrumarteria'pl

oraz dostatczyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia do koŃursu z danymi zglaszającego
stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu.

5. W konkursie mogąwziąi udział tylko zdjęcia wtasne autorów dotąd nie publikowane

ó. Prace należy dostarczyó do ARTerii (ul' Zwycięstwa 26) w terminie do dnia 30
listopada 201 0r.

7. Dopuszcza|na jest obróbka zdjęć tylko w zakresie: jasność, kontrast, rozjaśnianie,
wyostrzanie, poprawianie balansu bieli, kadrowanie. Niedopuszczalne natomiast jest
ingerowanie w treść zdjęcia poprfez ret|Jsz, czyli usuwanie lub dodawanie czegoś co
ma istotny wpłyv na fotografię.

8 . organlzatotzy nie zvtacająz|ożzonych przez uczestników konkursu prac

9. Wyniki koŃursu zostaną ogłoszone do dnia 30 grudnia 2010r.
10. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów konkursu wraz z prawem

do ich publikowania.
11. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody, najlepsze prace będą

wykorzystane do mateńałów promujących omontowice (foldery' kalendarze itp.),
Nagrodzone i wyróżnione pfacę Zostaną opublikowane na stronie
www.centrumarteria.pl www.wirtualne.omontowice.pl oru lł.ww.ornontowice.pi

12. Laveaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród
1 3. Dane osobowe będą wykorzystywane tylko do celów koŃursu.
14. orgalizatotzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie
15. Komisja Konkursowa posiada ostatecznądecyzję co do przyznania bądź nie

przyznalia nagród. od decyzji komisji nie ma odwołania.
Komisja oceniaó będzie:
. Ciekawy motylv
o Wańości aftystyczne fotografii
o Tytuł adekwatny do tematu
. Jakość i oryginalność

Organizator konkursu:
ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Omontowicach

DYREKTOR AllTerit
Centrum



Zołqpznik nr l
do Regulominu

Konkursu Fotogroficznego

KARTA ząoszENIA
Do KoNKURSU FoTooMElćzNEgo

.ornonlowice- rnojo molo ojcryzno ujęlow czterech poroch roku - Jesień,'

1. rmię inozwisko uczeŚtniko Konkursu (w przypodku osoby niepełno|etniej no|eł podoć done

opiekuno prownego)

2' Adres do koreśpondencji

3.Telefon

4. Email

5. Wykoz procr

Fotogrofio 1

Nlożwo p|lk! {*€Jśja €lekrrcnlczrc)

o św T A D c z E N I E

oświodczam, iż zaPoznałer^/łam się z Regu|ominetn Konkursu Fotogroficznago
.ofnoniowice- nojo moto ojcryzno ujęto w czterech poroch roku - Jesień.'

i okcePluję jego treść.

oświodczam. iż zawa?te w ninieiszej korcie done są prowdziwe, a przesłane Przeze
nnie Proce wykonotem/łom osobiście* wykonywo| niePełno|etnilo*

Wyrożom zgodę na Pfzetwafzonia moich donych osobowych d|o potrzeb Konkursu.

Dofo i nriejścowość PodPis ouioro/ opjekuno pmwn€go*


