Regulamin Konkursu Fotograficznego „Szpital znany i nieznany”.

1. Zasady Ogólne
1.1 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Bono Serviamus - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wraz ze
Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.
1.2 Każdy z uczestników konkursu przystępując do niniejszego konkursu wyraża zgodę na
postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego regulaminu.
1.3 Konkurs rozpoczyna się 16 października 2018 r. i trwa do 31 marca 2019 r.
1.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu poza termin określony
w pkt. 1.3 powyżej, o czym poinformuje Uczestników konkursu w stosownym czasie.
1.5 Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia, którego tematem jest Szpital Kliniczny
Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.

2. Wymagania techniczne/organizacyjne

2.1 Każdy Uczestnik może wykonać maksymalnie 6 zdjęć.
2.2 W konkursie nie ma kategorii tematycznych. Fotografie mogą przedstawiać miejsca, ludzi,
sytuacje związane ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.
2.3 W przypadku nadesłania więcej niż jednego zdjęcia może to być reportaż.
2.4 Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji
zdjęcia.
2.5 Zdjęcia na konkurs należy przesyłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres
mailowy bartosz.sobanski@skpp.edu.pl.
2.6 Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG, w rozdzielczości minimum 3024x2016.
2.7 Fotografie muszą być wykonane pomiędzy 16 października 2018 roku a 31 marca 2019 roku.
2.8 Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w
szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
2.9 Każde zdjęcie winno posiadać opis gdzie zostało wykonane, co lub kogo przedstawia. Opis do
zdjęcia może być przesłany drogą mailową, wraz ze zdjęciem.

3. Uczestnicy

3.1 Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła 13 lat, a nie
ukończyła lat 18 posiadającą pisemną zgodę udziału w konkursie przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna prawnego.

4. Ocena zdjęć

4.1 Wszystkie zdjęcia nadesłane na konkurs podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
4.2 Jury wyłoni trójkę zwycięzców konkursu, z podziałem na miejsca. Organizator zastrzega sobie
prawo do wyłonienia wyróżnienia specjalnego.
4.3 Finaliści o decyzji Jury zostaną poinformowani przez Organizatora drogą poczty elektronicznej
w czasie do dwóch tygodni po zakończeniu konkursu.

5. Nagrody
5.1 Za pierwsze miejsce Organizator przewiduje nagrodę w postaci dysku zewnętrznego oraz albumu
fotograficznego. Drugie miejsce nagrodzone będzie urządzeniem typu „Powerbank” oraz książką o
tematyce fotograficznej. Za trzecie miejsce przyznane zostaną dwie książki o tematyce
fotograficznej.
5.2 Wręczenie nagród odbędzie się w dniu podanym przez Organizatora, o którym Zwycięzcy zostaną
poinformowani pocztą elektroniczną, w Biurze Dyrekcji Szpitala przy ul. Długiej ½ w Poznaniu.
6. Wykorzystywanie prac

6.1 Uczestnikowi konkursu przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych
fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne
udostępnianie.
6.2 Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania,
zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci
komputera, publicznego wykonania alb publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i
prezentowania w internecie pracy konkursowej. Organizator na podstawie tej licencji może
również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych.

