Regulamin konkursu fotograficznego
„Bydgoszcz z rowerem aglomeracyjnym w tle”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna.
2. Partnerem konkursu jest Urząd Miasta Bydgoszczy.
3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
4. Dostarczenie

lub

przesłanie

zdjęć

na

konkurs,

o

którym

mowa

poniżej

jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
5. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
6. Konkurs trwa od 14.04.2015 do 14.06.2015r.
II. Zdjęcia
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie fotografie.
2. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii.
3. Fotografie należy dostarczyć w postaci elektronicznej o minimalnej rozdzielczości
2048x1536pikseli.
4. Interpretacja tematu konkursu jest dowolna z zastrzeżeniem, iż na zdjęciu musi znajdować
się Bydgoski Rower Aglomeracyjny lub jego element na tle umożliwiającym identyfikację
Bydgoszczy. Mogą to być zdjęcia portretowe, przedstawiające krajobraz, makro i inne.
5. Jeżeli na zdjęciu znajdują się osoby i nie są one tłem zdjęcia, autor pracy musi posiadać
zgodę osoby fotografowanej na wykorzystanie tego zdjęcia w konkursie jak i na wystawie.
6. Z

konkursu

wyłącza

się

prace

uprzednio

nagradzane

lub

wystawiane.

Termin zgłaszania zdjęć mija 11 czerwca 2015 roku. Za datę zgłoszenia uważa się datę
wpłynięcia

pracy

konkursowej

na

kontakt

podany

przez

Organizatora.

Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać w osobnym pliku tekstowym:
tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora zdjęć.
7. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą
przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika
Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem
postanowień niniejszego Regulamin. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich
danych oraz ich poprawiania.

8. Fotografie należy przesyłać na adres e-mail: kontakt@masa.bydgoszcz.pl, wpisując w tytule
wiadomości proszę wpisać: Konkurs fotograficzny „Bydgoszcz z rowerem aglomeracyjnym
w tle” lub na nośniku danych na adres pocztowy:
Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna
ul. Leszczyna 17 85-356 Bydgoszcz
z dopiskiem: Konkurs fotograficzny.
9. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu w składzie:
 Jacek Grela,
 Wojciech Bulanda,
 Sebastian Nowak,
 Marta Konnak-Bąk,
 Magdalena Kiedrowicz.

III. Harmonogram konkursu
Nadsyłanie prac do 11.06.2015.
Ocena jury do 13.06.2015.
Zawiadomienie o werdykcie jury do 13.06.2015.
Wystawa pokonkursowa prac -14.06.2015.
Wręczenie nagród nastąpi podczas zakończenia rajdu Bydgoskiego Święta Cyklicznego
14.06.2015r.

IV. Nagrody
1. Autor najlepszego zdjęcia otrzyma wycieczkę do Brukseli. Jej szczegółowy opis znajduje
się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Laureaci otrzymają upominki i gadżety rowerowe.
3. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e- mailową.
4. Ocenionych zostanie dziesięć prac, trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone. Pozostałe
nagrody zostaną przyznane w zależności od jakości nadesłanych prac.
V. Publikowanie zdjęć
1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne
wykorzystywanie do promocji Bydgoskiej Masy Krytycznej, Bydgoskiego Święta
Cyklicznego oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy. Organizator zastrzega sobie prawo
do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach
internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i

nazwisko).
2. Zdjęcia reprezentujące wysoki poziom techniczny i merytoryczny zostaną
po zakończeniu konkursu wystawione w obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego .
Także i w tym przypadku fotografie będą opisane nazwiskami autorów.
VI. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że fotografie z złożone na konkurs zostały wykonane
osobiście.
2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.
3. Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

ewentualne

szkody

spowodowane

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.

PROGRAM POBYTU W BRUKSELI
w dniach 18 września- 22 września 2015 r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Bydgoszcz z rowerem aglomeracyjnym w tle”

ADRESY I DANE KONTAKTOWE

Parlament Europejski
Rue Wiertz 60
1047 Bruksela
tel. +32 2 28 47426
Hotel Agenda Louise
Rue de Florence 6
1000 Bruxelles
Tel. +32 2 539 00 31
Restauracja Chez Leon
Rue des Bouchers 18
1000 Bruxelles
tel. +32 2 511 14 15
Restauracja De Halve Maan
Walplein 26
8000 Brugge
tel.+32 50 44 42 22
Restauracja Colmar Groot-Bijgaarden
Alfons Gossetlaan 18,
1702 Groot-Bijgaarden)

tel.+32 2 762 98 55

Restauracja Fleur de L'Europe
Rue de Trêves 34
1050 Ixelles
tel. +32 2 280 05 34

OPIEKUNOWIE GRUPY
Jakub MIKOŁAJCZAK

tel. +48 604 455 005

PROGRAM

18 września 2015 r. (piątek)
godz. 2100

wyjazd autokaru z Bydgoszczy
(Parking Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27)

19 września 2015 r. (sobota)
godz. 1300
godz. 1600
godz. 2000

przyjazd do Brukseli, zakwaterowanie w hotelu Agenda Louise, czas na
odświeżenie
zwiedzanie centrum miasta z przewodnikiem (zbiórka w recepcji hotelu)
kolacja z posłem Tadeuszem Zwiefką w restauracji Chez Leon
Po kolacji krótkie zwiedzanie centrum i spacer do hotelu

20 września 2015 r. (niedziela)
godz. 800
godz. 900
godz. 1030
godz. 1400
godz. 1530
godz. 1830
godz. 1930
godz. 2200

śniadanie w hotelu
wyjazd na całodniowe zwiedzanie Brugii i Gandawy (zbiórka w recepcji
hotelu)
zwiedzanie Brugii
obiad w restauracji-browarze De Halve Maan
wyjazd do Gandawy i zwiedzanie miasta
powrót do Brukseli
kolacja z posłem Tadeuszem Zwiefką restauracji Colmar Groot-Bijgaarden
powrót do hotelu

21 września 2015 r. (poniedziałek)
godz. 830
godz. 930
godz. 1000
godz. 1400
godz. 1530
godz. 1630

śniadanie w hotelu
wymeldowanie z hotelu, pakowanie bagaży do autokaru
czas wolny
wejście do gmachu PE, spotkanie z posłem Tadeuszem Zwiefką, prelekcja na
temat pracy posłów i roli PE
obiad w restauracji Fleur de L'Europe
wyjazd do Bydgoszczy

22 września 2015 r. (wtorek)
godz. 800

planowany przyjazd do Bydgoszczy
(Parking Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27)

Plan wizyty może ulec małym zmianom (warunki drogowe, pogodowe).
Wszystkie opłaty związane z transportem, ubezpieczeniem, noclegami, wstępami i wyżywieniem ponosi
biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki.

