
 REGULAMIN ZGŁASZANIA ZDJĘĆ NA WYSTAWĘ                       upamiętniającą XXV rocznicę przeniesienia relikwii                              św. Młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku organizowaną przez Fundację „Oikonomos”, Prawosławną Parafię pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku oraz Centrum Kultury Prawosławnej  1. Przedmiotem wystawy mogą być jedynie zdjęcia fotograficzne związane tematycznie z osobą św. Młodzieńca Męczennika Gabriela. Preferowane są zdjęcia wykonane w latach 2012-2017. W przypadku zdjęć o wysokiej wartości artystycznej lub historycznej dopuszczalne są także zdjęcia archiwalne z uroczystości przenoszenia relikwii w 1992 roku, jak też inne zdjęcia archiwalne, związane z kultem świętego Młodzieńca. 2. Nadsyłanie zdjęć jest otwarte dla wszystkich osób (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w naborze za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów).  3. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice. 4. Zdjęcia można dostarczyć w formie plików cyfrowych: a) na odpowiednio zabezpieczonej płycie CD do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku (przesłane płyty CD nie będą zwracane, z chwilą otrzymania przez Organizatora, przechodzą na jego własność) b) na odpowiedni adres elektroniczny. 5. Adres, na który należy dostarczyć lub przesłać prace wraz z informacjami na temat autora zdjęcia, dacie i miejscu jego powstania oraz ze zgodą na umieszczenie zgłoszonych zdjęć na wystawie: - osobiście lub drogą pocztową: Centrum Kultury Prawosławnej ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok  - drogą elektroniczną: wystawa.sw.gabriel@gmail.com  6. Nadesłane zdjęcia muszą spełniać następujące warunki: rozdzielczość 300 DPI min. 20x30 cm (mniejszy wymiar fotografii to minimum 2000 pikseli), maksymalny rozmiar zdjęcia to 10 MB. 7. Warunkiem przyjęcia zdjęć będzie wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. 8. Termin nadsyłania prac do 01 sierpnia 2017 r.  9. Jedna osoba może przesłać nieograniczoną liczbę zdjęć. 10. Wyboru zdjęć do wystawy dokona powołana przez organizatorów komisja. 11. Osoba zgłaszająca zdjęcia na wystawę poprzez wysłanie zdjęć oświadcza, iż a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii bądź że zgłaszający zdjęcie przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec organizatorów za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko organizatorom roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich; b) wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie; c) wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych osoby zgłaszającej zdjęcie wyłącznie na potrzeby wystawy; d) nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium udziela na rzecz organizatorów prawa do wykorzystania fotografii w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości na wystawie organizowanej przez organizatorów. 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginiecie przesyłek przesyłanych poczta lub dostarczanych w inny sposób. 13. Nadesłanie zdjęć oznacza akceptację warunków regulaminu. 


