Regulamin konkursu Bergfoto-Wettbewerb
Konkurs Bergfoto-Wettbewerb, dalej nazywany Konkursem, odbywa się w dwóch
kategoriach: Nagrody Publiczności oraz Nagrody Komisji Konkursowej. Zasady Konkursu
określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia I edycji Konkursu i
obowiązuje do czasu jej zakończenia. Przesłanie zdjęć na Konkurs jest równoznaczne z
poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej Konkursu i akceptacji zasad Konkursu.
II. ZASADY OGÓLNE
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich członków i sympatyków Sekcji DAV Kattowitz, z
wyłączeniem członków Zarządu Sekcji i Zarządu Grupy Górnośląskiej oraz członków
Komisji Konkursowej.
2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: komisji konkursowej (zwanej też główną) i
publiczności.
3. Konkurs trwa od 23 kwietnia do 16 Listopada 2018 roku.
4. Od 23 kwietnia do 25 października 2018 roku - nadsyłanie prac do Konkursu.
5. Od 26 do 29 października 2018 roku wybór najlepszych prac (kwalifikujących się do
etapu finałowego).
6. Od 30 października do 15 listopada 2018 roku głosowanie poprzez portal Facebook
na najlepszą fotografię w kategorii nagroda publiczności.
7. 16 listopada 2018 roku ogłoszenie oficjalnych wyników Nagrody Publiczności oraz
zakończenie obrad Komisji Konkursowej przyznającej nagrodę Komisji Konkursowej.
8. Wernisaż wystawy najwyżej ocenionych prac i wręczenie nagród Publiczności oraz
Komisji w miejscu oraz terminie podanym w komunikacie na stronie internetowej
http://dav-kattowitz.eu - 1 grudnia 2018 roku.
9. Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej http://dav-kattowitz.eu
z podaniem imienia i nazwiska autorów. W przypadku opublikowania materiałów na
stronach sponsorów lub partnerów w ramach promocji wyników Konkursu, wymóg
publikacji imienia i nazwiska autora pracy również zostanie zachowany.
II. ZGŁASZANIE ZDJĘĆ DO KONKURSU
1. Fotografie biorące udział w Konkursie powinny spełniać co najmniej jeden z
poniższych warunków:
a. nawiązywać do symboliki DAV (szarotka, logo DAV, flaga DAV) i turystyki
górskiej lub wspinaczki górskiej,
b. nawiązywać do symboliki Sekcji Katowickiej DAV (np. flaga Sekcji, flaga
Górnego Śląska) i turystyki górskiej lub wspinaczki górskiej.
2. Organizatorzy dopuszczają kreatywne i nieoczywiste formy nawiązania do symboliki
DAV oraz Sekcji Katowickiej DAV.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 fotografie.
4. Fotografie należy nadsyłać w postaci elektronicznej na adres e-mail:
foto@dav-kattowitz.eu w tytule maila wpisując swoje imię i nazwisko.

Adres poczty elektronicznej przeznaczony jest wyłącznie do nadsyłania prac
konkursowych.
Inną
korespondencję
należy
kierować
na
adres:
max@dav-kattowitz.eu
5. Zdjęcia niespełniające podanych poniżej wymogów nie wezmą udziału w Konkursie:
a. pliki oryginalne fotografii w formacie JPG lub PNG o rozmiarze minimum 1600
px po dłuższym boku w proporcjach 4:3 lub 16:9 (bez panoram, kwadratów
itp.),
b. termin nadsyłania zdjęć mija 25.10.2018 r. o godz. 23.59,
c. zgłaszane pliki należy ponumerować,
d. zgłaszane do Konkursu fotografie należy opisać w treści e-maila tekstem
według wzoru:
i.
nr opisywanego zdjęcia,
ii.
miejsce wykonania zdjęcia: nazwa miejsca (szczytu, doliny,
miejscowości), przybliżona długość i szerokość geograficzna,
przybliżona wysokość w m n.p.m,
iii.
tytuł zdjęcia,
iv.
imię, nazwisko, telefon i e-mail autora zdjęć.
6. Wybrani laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą mailową lub
telefoniczną.
7. Zdjęcia oznaczone znakiem wodnym, podpisem, datownikiem, ramką, itp. nie
zostaną dopuszczone do Konkursu.
III. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ
1. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne
wykorzystywanie do promocji niniejszego Konkursu. Organizator zastrzega sobie
prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na
stronach internetowych oraz publikacjach wydawanych przez struktury Deutscher
Alpenverein (DAV), stronach internetowych patronów medialnych oraz fundatorów
nagród, w mediach i wykorzystania ich w innej formie związanej z Konkursem
(wystawy, galerie, promocja Konkursu oraz DAV) podając każdorazowo dane autora
(imię i nazwisko).
2. Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż fotografie nadesłane na Konkurs zostały
wykonane przez nich osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.
3. Wszystkie osoby nagrodzone nagrodami Komisji Konkursowej oraz nagrodami
specjalnymi zgadzają się na nadesłanie na prośbę oświadczenia o treści:
oświadczam, iż przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do
nadesłanej fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają
zgodę na ich publiczne udostępnienie.

IV. OCENA ZDJĘĆ I KOMISJA KONKURSOWA
1. Skład Komisji Konkursowej kwalifikującej zdjęcia do części finałowej oraz
przyznającej nagrodę Komisji Konkursowej zostanie wybrany uchwałą Zarządu
Grupy Górnośląskiej Sekcji Katowickiej DAV.
2. W obu etapach oceny, każdy z członków Komisji Konkursowej otrzyma 30 punktów,
które będzie mógł dowolnie rozdysponować pomiędzy wybrane przez siebie
fotografie.
3. Zdjęcia z najwyższą liczbą punktów zostaną wybrane do etapu finałowego.
a. Nagroda Publiczności zostanie przyznana na podstawie liczby reakcji na
wall’u Sekcji Katowickiej DAV Kattowitz na portalu Facebook. Wygra zdjęcie,
które zgromadzi w terminie wskazanym w II pkt. 6 największą ilość reakcji.
b. Nagroda Komisji Konkursowej zostanie przyznana fotografii wybranej spośród
wszystkich zdjęć zaklasyfikowanych do finału na podstawie decyzji opisanej w
pkt. 2.
V. NAGRODY
1. Lista nagród dla laureatów Konkursu, wraz z wyszczególnieniem nagrody za zajęcie
miejsca
w
poszczególnej
kategorii,
zostanie
ogłoszona
na
stronie:
http://dav-kattowitz.eu do 16 listopada 2018 roku.
2. Nagrody zostaną wręczone na gali 1 grudnia w miejscu ogłoszonym przez
Organizatorów Konkursu. Osoby nieobecne na gali będą mogły w terminie 180 dni
od gali odebrać nagrody w siedzibie Organizatora Konkursu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu.
2. Zgłaszający oświadcza, że fotografie nadesłane na Konkurs zostały wykonane
osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie
wizerunku osób portretowanych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
publikowaniem nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych
informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla uczestników.
5. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących bez względu na wiek,
narodowość czy miejsce zamieszkania.
6. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się na zwolnienie portalu
Facebook z odpowiedzialności w związku z Konkursem.
7. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana
przez serwis Facebook ani z nim związana.

