REGULAMIN KONKURSUFOTOGRAFICZNEGO
,,MagicznyBella SkywayFestival"
ZAKRES
l . Regulamin okre$la zasady, a takhe warunki udzialu w konkursie fotograficznym pt.
,,MagicznyBella Skyway Festival"
2. Przyst4pienie Uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego
calo6ci regulaminu, w tym warunk6w i zasadkonkursu.

WARUNKI I ZASADY KONKURSU
I . Organizatoremkonkursu fotograficznegojest:
Toruriska Agenda Kulturalna
ul. Pod Krryw4Wiezq I
87 - 100Toruri
Tel: +48 56 621 03 33
2. Konkurs organizowanyjest w ramach Bella Skyway Festival, kt6rego gl6wnym celem jest
wzbogacanie krajobrazu kulturalnego Torunia poprzez Swietlne przedstawienie dorobku
artystycznegotw6rc6w z calej Europy, a takhe spojrzenie na sztukg w spos6bniecodzienny, a
zarazem fascynuj4cy. Gl6wnym celem konkursu fotograficznego jest wylonienie autor6w
najlepszych zdjg(,ukazuj4cych Bella Skyway Festival.
3. Konkurs fotograficznyjest otwarty dla ws4rstkich os6b pelnoletnich,co jednoznacznejest z
tym, 2e kahdy pelnoletni uczestnik Bella Skyway Festival moze wzi46 w nim udzial.
4. Aby wziql ludzialw konkursie nalezy zrobione przez siebie zdjgcie (lub zestaw zdjEl), kt6rejS
z festiwalowych instalacji,bez podpisu na zdjgciu cry jakiegokolwiek znakuwodnego, wraz z
dol4czonymi danymi kontaktowymi (imig, nazwisko, adres zamieszkania,telefon ) przeslac
drog4 elektronicznq na adres konkurs@bellaskyway.pl.Termin nadsylania zdjE6 uplywa 6
wrzeSnia2015 roku.
5. Przesylajqc zdjgcia uczestnik Konkursu wyraZa zgodEna wykorzystanie jego zdjg6, takhe bez
podania autorstwa, w dzialaniachpromocyjnych rwiqzanych z Bella Skyway Festival, w tym
na ich powielanie, rozpowszechnianie- zar6wno w druku, jak i w wersji elektronicznej,
prezentowanie na wystawach, wykorzystanie na plakatach, zaproszeniach,w katalogach, a
takhe innych materialachpromocyjnych.
6. Wyboru najlepszych zdjg6 dokona Organizator Bella Skyway Festival informuj4c o tym
uczestnik6w i rwycigzc6w konkursu do dnia 14 wrze(nia 2015 roku za pomoc4 strony
internetowejBella Skyway Festival.
t . Nagrod4 glown4 w konkursie jest kolacja o wartoSci 200 zl w Restauracji Alter Ego w
Toruniu (ul. Fosa Staromiejska 24ll) do wykorzystania dla dowolnej liczby os6b w terminie
do 15 grudnia 2015 roku, po wczeSniejszejrezerwacji.
8 . Nagrodami dodatkolvymi jest pig6 zestaw6w festiwalolvych gadhet6wBella Skyway Festival
o wartoSci 702].,do odebrania w siedzibie OrganizatoraBella Skyway Festiwal, od dnia
rozstrzygnigciakonkursu do dnia 28 wrzelnia 2015 roku, od poniedzialku do pi4tku, w
godzinachod 08:00 do 16:00.
9 . Zgloszenie do konkursu jest r6wnoznaczne z akceptacj4regulaminu. Organizator zastrzega
sobieprawo dokonywania zmian w niniejsrym rcgulaminie.

10. Wszelkiekwestienieujgtew regulaminierczstrzygaOrganizator.
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