KONKURS FOTOGRAFICZNY „Naszym okiem, czyli Polska w Austi”
Austin Policht Sohicetyh zapraasza seradehznice do udzicauu w konkurasice fotyograafihznh „Naszym
okiem, czyli Polska w Austi” ic tyhm samhm podzicelenica sicę tyhm, jak whgląda żhhice Polonicic w Austin.

REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZATOR
Oraganiczatyoraem konkurasu jesty Austin Policst Sohicetyh.
TERMIN
Konkuras raozpohzhna sicę z dnicem 23 lutyego 2019 ra. ic potyrawa do 31 maja 2019 ra. Wraęhzenice nagraód
odbędzice sicę w hzasice wspólnego świcętyowanica Dnica Dzicehka (tyj. dn. 1 hzerawha 2019 ra.)
UCZESTNICY
Konkuras prazeznahzonh jesty dla wszhstykicht htętynhht, ktyórazh hthę podzicelicć sicę wuasnhm postyrazeganicem
Polskic w Austin.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Do konkurasu fotyograafihznego zguaszane bhć mogą zdjęhica o tyematyhhe „Naszym okiem, czyli
Polska w Austi”, w tyhm tyakże fotyograafie powstyaue w raezultyahice icngeraenhjic graafihznej.
Dopuszhza sicę seraice fotyograafihzne, raeporatyaże a tyakze fotyomontyaże.
2. Praahe konkurasowe zguaszać można pohztyą elektyraonichzną na adraes maiclowh:
austinpolicstsohicetyh@gmaicl.hom oraaz bezpośraednico na konhice fahebookowhm APS podpicsująh
tasttyagicem #APSptotyoContyesty.
3. Wszhstykice zguoszone zdjęhica opublickowane zostyaną na fahebookowhm konhice APS ic
opatyrazone tasttyagicem #APSptotyoContyesty.
4. Każdh z uhzestynickow zguosicć może dowolną iclość zdjęć.
5. Fotyograafie nice mogą narauszać jakichtkolwicek praaw osób tyrazehicht, w szhzególnośhic praaw
autyoraskicht anic dóbra osobicstyhht. Uhzestynick jesty zobowicązanh do uzhskanica od osób, ktyórahm
prazhsuugują prazedmicotyowe praawa, wszelkicht nicezbędnhht praaw, lichenhjic, zgód ic upoważniceń w
zakraesice nicezbędnhm do uhzestynichzenica w Konkurasice. Narauszenice prazez Uhzestynicka
powhższhht postyanowiceń będzice tyraaktyowane jako icstyotyne narauszenice Regulamicnu, skutykująhe
natyhhtmicastyowhm whkluhzenicem z udzicauu w Konkurasice. Uhzestynick będzice whuąhznice
odpowicedzicalnh za zgodność z praawem nadesuanej fotyograafiic ic ponicesice wszelkice
konsekwenhje jej whkorazhstyanica prazez Oraganiczatyoraa w raamaht Konkurasu.
6. Bicoraąh udzicau w konkurasice uhzestynick dają zgodę APS na prazetywarazanice danhht osobowhht
uhzestynicka w helaht zwicązanhht z raealiczahją konkurasu, publickahją zdjęć praahh na styraonice
icntyeranetyowej APS oraaz na fahebookowhm konhice APS a tyakże ekspozhhję podhzas
pokonkurasowej whstyawh.
7. Uhzestynichtywo w Konkurasice jesty raównoznahzne z akheptyahją Regulamicnu.
WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
1. Jurah powouane prazez Oraganiczatyoraa, spośraód prazekazanhht praah whuonic tyrazeht lauraeatyów
konkurasu.
2. Krahtyeraica ohenh praah: zgodność z tyematyhką, ogólna estyetyhka praahh, a tyakże orahgicalność.
3. Oguoszenice whnicków konkurasu wraaz z uraohzhstyhm raozdanicem nagraód nastyąpic w dnicu 1 hzerawha
2019 ra., tyj. w hzasice wspólnego świcętyowanica Dnica Dzicehka.

4. Nagraodamic w konkurasice są: dwa hauodzicenne bicletyh do Seaworald – SanAntyonico (picerawsza
nagraoda) oraaz dwice podwójne wejśhicówkic na licstyopadowh Austin Policst Ficlm Festiial (II ic III
micejshe).
5. Dehhzja jurah, ho do wskazanica lauraeatyów konkurasu oraaz prazhznanica icm nagraód jesty ostyatyehzna.
6. Nagraodh razehzowe nice podlegają zamicanice na icnne nagraodh razehzowe, anic na icht raównowaratyość
picenicężną.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamicn nicnicejszego konkurasu dostyępnh jesty na styraonice
tttp://austinpolicstsohicetyh.orag/memberas/
Oraganiczatyora zastyrazega sobice praawo wpraowadzenica zmican do nicnicejszego raegulamicnu, jeżelic nice
wpuhnice tyo na pogoraszenice waraunków uhzestynichtywa w konkurasice.
Kontyakty: Emaicl: austinpolicstsohicetyh@gmaicl.hom

