Regulamin I Konkursu Fotograficznego
Socjologia w obiektywie. Emil Durkheim – interpretacje
1. Konkurs Fotograficzny Socjologia w obiektywie. Emil Durkheim - interpretacje
jest organizowany przez Koło Naukowe Studentów Socjologii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwane dalej
Organizatorem.
W Konkursie mogą brać udział studenci socjologii ze wszystkich lat z uczelni
państwowych oraz niepaństwowych (bez względu na tryb studiów) zwani dalej
Uczestnikami.
Celem konkursu jest promowanie wieloaspektowego spojrzenia na twórczość
wybitnych socjologów.
W 150 rocznicę urodzin Emila Durkheima chcemy ukazać recepcję jego przebogatej
myśli wśród studentów socjologii. Poddać reinterpretacji wybrane aspekty jego
dorobku naukowego i uchwycić je w kadrze aparatu fotograficznego.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie.
Wymagania techniczne zdjęcia:
- format: 200mm x 300mm,
- zdjęcie może być kolorowe lub czarno-białe,
- wydruk na papierze fotograficznym,
- technika dowolna.
5. Zdjęcie należy z tyłu podpisać imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz podać tytuł
zdjęcia i nazwę uczelni.
6. Wraz z pracą konkursową Uczestnicy zobowiązani są do przesłania formularza
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej:
www.is.wnhis.uksw.edu.pl
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za podane przez siebie dane.
7. Termin nadsyłania prac: 10 marca - 14 kwietnia 2008 roku.
Data stempla pocztowego jest równoznaczna z terminem wpłynięcia zgłoszenia.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczone lub nie dostarczone w
terminie zdjęcia.
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8. Prace należy przesyłać przesyłką poleconą i priorytetową na adres:
Sylwia Karczewska,
Ul. Święciańska 14, m. 13,
03-551 Warszawa.
Na kopercie należy umieścić dopisek: „Konkurs Fotograficzny”.
9. Dodatkowo należy przesłać potwierdzenie wzięcia udziału w Konkursie i wysłania
zdjęć na adres mailowy Organizatora: knss.uksw@gmail.com
Do wiadomości należy dołączyć plik z przesłanymi pocztą zdjęciami.
10. Nadesłane fotografie zostaną pokazane na wystawie w siedzibie Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od dnia 21 kwietnia 2008r. do dnia 18
maja 2008r.
11. Organizator powołuje jury konkursu w składzie:
prof. Barbara FATYGA ISNS UW
prof. Andrzej WÓJTOWICZ IS UKSW
mgr Marek DEMKO Szef Studia Tygodnika Gala
mgr Radosław NAWROCKI Fotograf, Forum
mgr Rafał WIŚNIEWSKI IS UKSW

12. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
13. Nagrody rzeczowe zostaną ufundowane przez Prorektora ds. Kształcenia i Spraw
Studenckich. Przewidziane są nagrody odpowiednio za I, II, III miejsce oraz
wyróżnienie. Wartość przewidzianych nagród wynosi 2500 zł.
14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą
mailową do dnia 21 kwietnia 2008 r.
15. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 10 maja 2008 r. w siedzibie Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
16. Wysłanie zdjęć jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu
Konkursu oraz wyrażeniem zgody na wystawę zdjęć na terenie Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
17. Uczestnik gwarantuje, że nadesłane przez niego prace są jego własnością i nie
naruszają godności osób znajdujących się na fotografiach oraz praw autorskich innych
osób.
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18. Uczestnik gwarantuje także, że nadesłane przez niego prace nie były wcześniej
oceniane podczas innych konkursów fotograficznych.
19. Organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania nadesłanych fotografii.
20. Uczestnik podpisując formularz zgłoszenia, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne
publikowanie nadesłanych fotografii dla potrzeb Organizatora Konkursu.
21. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby konkursu
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr
133, poz. 883) wraz z późniejszymi zmianami. Uczestnicy wyrażają zgodę na
powyższe w formie przesłania do organizatora „Zgłoszenia Uczestnictwa” zgodnie z
załącznikiem do niniejszego regulaminu.
22. Wszelkie pytania należy przesyłać drogą mailową na adres: knss.uksw@gmail.com
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