REGULAMIN
1. Organizator konkursu
1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Pasja” jest Parafia pw. Chrystusa
Dobrego Pasterza w Radomiu.
1.2. Pomysłodawcą konkursu jest Bractwo Dobrego Pasterza przy Parafii pw. Chrystusa
Dobrego Pasterza w Radomiu.
2. Cel i tematyka konkursu „Pasja”.
2.1. Celem konkursu jest rozpamiętywanie męki i śmierci Naszego Pana oraz
podziękowanie Panu Jezusowi za ofiarę, którą złożył dla nas na krzyżu.
Pasja (łac. passio cierpienie, męka) – ostatnie 12 godzin życia Jezusa Chrystusa,
od modlitwy w Ogrójcu do śmierci na krzyżu.
2.2. Tematyka konkursu jest otwarta, a organizatorzy oczekują na zdjęcia nawiązujące
do Pasji jak również zdjęcia zainspirowane Pasją, opisujące trudy naszego życia,
nasze problemy i poświęcenia. Niech fotografie będą również kolejną modlitwą
skierowaną do Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
3. Uczestnicy konkursu
3.1. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób.
3.2. Osoby które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w konkursie jedynie za
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
4. Zgłaszanie prac
4.1. Każdy uczestnik może zgłosić max. 3 zdjęcia.
4.2. Prace należy zgłaszać w zaklejonej kopercie do kancelarii parafialnej. Zdjęcia
mogą być przysłane pocztą na adres parafii: ul. Gębarzewska 25b, 26-618 Radom.
4.3. Osoby poniżej 18 lat powinny do zgłoszenia dołączyć pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów na udział w konkursie.
4.4. Zdjęcia powinny mieć następujący rozmiar: krótszy bok powinien mieć nie mniej
niż 15 cm a dłuższy bok nie więcej niż 30 cm (np. 15 cm x 21 cm lub
20 cm x 30 cm).
4.5. Każde zdjęcie na odwrocie powinno mieć umieszczony tytuł zdjęcia, ewentualny
opis, imię i nazwisko autora, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy.
4.6. Termin nadsyłania zdjęć do dnia: 15.05.2018 r.
5. Rozstrzygnięcie konkursu
5.1. Wszystkie zdjęcia podlegają ocenie Jury powołanym przez Bractwo Dobrego
Pasterza przy Parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Radomiu.
5.2. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć z konkursu bez podania przyczyny.
5.3. W konkursie przyznane zostaną trzy miejsca.
5.4. Jury może przyznać wyróżnienia.
5.5. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
5.6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone w dniu 27.05.2018 r. i umieszczone na stronie
parafialnej.
5.7. Najlepsze zdjęcia zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej oraz
opublikowane na stronie internetowej parafii.

6. Nagrody
6.1. I nagroda – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.
6.2. II nagroda – Pismo Święte Nowego Testamentu.
6.3. III nagroda – Różaniec.
7. Postanowienia końcowe
7.1. Regulamin konkursu dostępny jest na parafialnej stronie internetowej
http://dobrypasterz.eu
7.2. Uczestnik konkursu z chwilą dostarczenia prac oświadcza, że akceptuje niniejszy
Regulamin, że jest autorem wszystkich dostarczonych zdjęć oraz posiada zgody na
publikację wizerunku osób przedstawionych na zdjęciach.
7.3. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać
skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu,
lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun udzielający zgody na
udział w konkursie.
7.4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na
potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych
dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. Zgoda może być wycofana
w dowolnym momencie co oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
7.5. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej,
uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez
ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji.

