Regulamin konkursy fotograficznego oraz wideo
„Tradycje Polskiej Prawosławnej Paschy oczami młodego człowieka”
Przepisy ogólne
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego oraz Wideo jest Bractwo Młodzieży Prawosławnej w
Polsce.
2. Cele konkursu:
a. promowanie chrześcijaństwa
b. promowanie prawosławia
c. rozwój umiejętności artystycznych uczestników
d. rozwój kreatywności uczestników
e. podnoszenie poziomu intelektualnego i moralnego uczestników
f. promocja województwa podlaskiego oraz Polski
3. Przedmiotem konkursu są filmy wideo pokazujące okres Wielkiego Postu oraz Wielkanocy z
punktu widzenia młodego człowieka. Konkurs dotyczący fotografii dotyczy zdjęć wykonanych
podczas wydarzenia XLII Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej
ukazujący radość młodych ludzi z okresu paschalnego.
4. Informacje o nagrodzonych i wyróżnionych pracach zostaną opublikowane na stronie
internetowej www.bmp.cerkiew.pl
5. Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się:
a. w przypadku filmów wideo podczas XLII Ogólnopolskiej Paschalnej Pielgrzymki
Młodzieży Prawosławnej w Polsce,
b. w przypadku fotografii w biurze Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce w Centrum
Kultury Prawosławnej w Białymstoku.
Przyjmowanie prac
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jeden film wideo o długości nie większej niż 5 min
oraz dwa zdjęcia wykonane podczas XLII Ogólnopolskiej Paschalnej Pielgrzymki Młodzieży
Prawosławnej w Polsce.
3. W konkursie mogą wziąć osoby od 14 do 26 roku życia.
Terminarz
1. Fotografie oraz filmy powinny być wykonane samodzielnie oraz muszą być pracami autorskimi.
2. Ocena zgłoszonych fotografii oraz wideo zostanie dokonana przez jury powołane przez
organizatora. Skład jury zostanie podany do informacji publicznej na stronie
www.bmp.cerkiew.pl do dnia 30.04.2021 r.
3. Fotografie oraz filmy wideo należy nadesłać w formie elektronicznej na adres
bmp.zcentralny@gmail.com
4. Prace wideo będą przyjmowane od dnia publikacji regulaminu do dnia 17.05.2021 r.
5. Prace fotograficzne będą przyjmowane od dnia 28.05.2021 do dnia 14.06.2021 r.
6. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się:
a. w przypadku prac wideo od 18.05.2021 r. do 30.05.2021 r.
b. w przypadku prac fotograficznych od 15.06.2021 r. do 30.06.2021 r.
7. Nadesłane prace należy opisać wg. następującego wzoru: Imię_Nazwisko_wiek
uczestnika_Tytuł.
8. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG, natomiast filmu wideo w formacie MP4 lub MOV.

9. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych
wyżej wymogów.
11. Jeżeli na fotografiach konkursowych oraz filmach wideo znajduje się wizerunek osoby,
uczestnik przesyłając fotografię oraz film zobowiązany jest do dołączenia pisemnego
oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii oraz filmie wideo, że wyraziła zgodę na
nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
12. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię oraz wideo, udziela niewyłącznej,
nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii i wideo na polach eksploatacji wymienionych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego
regulaminu.
Jury
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwanej dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdjęcia oraz filmy wideo nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników
Konkursu.
Nagrody
1. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach, tj. kategoria młodzież do lat 18 oraz
starsza młodzież od 18 do 26 lat.
2. Przewidziano nagrody pieniężne oraz rzeczowe, o szczegółach uczestnicy zostaną
poinformowani najpóźniej do dnia 25.04.2021 r.
3. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie.
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody
w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia uczestników konkursu.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów
oraz umieszczenie informacji w materiałach reklamowych organizatora w prasie, media i
Internecie.
6. Po przeprowadzonym konkursie zwycięzcy zobowiązani są do popisania protokołu o
otrzymaniu nagrody rzeczowej.
7. Nagrody nieodebrane do 31.08.2021 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
Komisja
1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której będą wchodzić
przedstawiciele Organizatora.
2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań
wynikających z niniejszego Regulaminu.
3. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół przez powołaną Komisje.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Bractwa Młodzieży
Prawosławnej w Polsce tj. www.bmp.cerkiew.pl
2. Uczestnik Konkursu przez nadesłanie fotografii oraz filmu wideo oświadcza, iż:
a. jest autorem załączony fotografii oraz filmu wideo,
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b. przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii
oraz filmów, które to jako utwory fotograficzne oraz wideo pozbawione są
jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich,
c. zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie bmp.cerkiew.pl, cerkiew.pl,
orthphoto.net oraz w serwisach społecznościowych należących do wcześniej
wspomnianych stron internetowych w czasie trwania konkursu oraz po jego
zakończeniu,
d. zgadza się na opublikowanie zdjęć oraz filmów wideo na wystawie oraz pokazie
pokonkursowym wyłącznie w celach związanych ściśle z Konkursem.
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie
prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii oraz wideo w przypadku podejrzenia
naruszenia Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszy, Regulaminem zastosowanie znajda odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia prawo autorskich ani majątkowych do
nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z
Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku
wyrażenia ww. zgód, będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków związanych z
Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz
niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
Organizator konkursu zastrzega sobie zmianę miejsca, czasu oraz formy przekazania nagród w
zależności od sytuacji sanitarno – epidemiologicznej w Polsce.
Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 03.04.2021 r.
Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

