KONKURS FOTOGRAFICZNY
„TAJEMNICZY, NIEZNANY WROCŁAW”

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady konkursu
fotograficznego TAJEMNICZY, NIEZNANY WROCŁAW.
2. Organizatorem programu jest Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora,
zwane dalej „Organizatorem”.
3. Celem konkursu jest uwiecznienie w obiektywie mniej
znanych i wciąż nieodkrytych zakątków stolicy Dolnego
Śląska.

§2 Szczegóły konkursu
1. Konkurs kierowany jest tylko do osób indywidualnych.
Konkurs kierowany jest do amatorów fotografii.
2. Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką
fotograficzną i dowolnym sprzętem fotograficznym, w tym
telefonem komórkowym.

3. Należy wykonać 3 zdjęcia oryginalnych i mało
popularnych wrocławskich zakątków, zatytułować je i wraz
z krótkim opisem dostarczyć do siedziby WCS.
4. Format zdjęć jest dowolny.
5. Zdjęcia powinny być opisane w następujący sposób:
imię, nazwisko, miejscowość, numer telefonu
kontaktowego i adres e-mail. Prace prosimy przynosić
osobiście do dnia 31 sierpnia 2019 r. do pokoju
nr 29. Można je też przesyłać na adres: Wrocławskie
Centrum Seniora, pl. Dominikański 6; 50-159 Wrocław,
pokój nr 29 z dopiskiem KONKURS FOTO.
6. Najlepsze dzieła zostaną nagrodzone w ramach 1,2, i 3.
miejsca.
O przyznaniu nagród zadecyduje specjalnie powołane na
tę okoliczność jury.
W skład jury wejdą pracownicy WCS, jak i przedstawiciele
seniorów zrzeszonych przy WCS.
7. Najlepsze prace zostaną pokazane szerszej publiczności
na specjalnej wystawie fotograficznej zorganizowanej pod
auspicjami WCS.
8. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie wraz z
dziełem zgody na przetwarzanie danych osobowych i
wykorzystanie wizerunku, w związku z realizowanym
konkursem. Formularz i regulamin KLAUZULI RODO
dostępne

są

na

stronie

internetowej

www.seniorzy.wroclaw.pl w zakładce „Dni Seniora” oraz w
Wrocławskiego

siedzibie

Centrum

Seniora,

pl.

Dominikański 6, pokój nr. 29.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu zwycięzcy otrzymają
mailowo

i

telefonicznie.

Zostanie

ona

również

zamieszczona na stronie internetowej Wrocławskiego
Centrum Seniora: www.seniorzy.wroclaw.pl

§3 Postanowienia końcowe
1.

Regulamin programu znajduje się do wglądu w siedzibie
Organizatora na placu Dominikańskim 6, pok. 29.

2.

Wszelkie dodatkowe pytania odnośnie programu należy
kierować na adres mailowy: wcs.wieteska@gmail.com
albo pod numer telefonu: 71 772 49 48.

