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10. Wszelkie k*eslie nieuiQtc \\' regulanlinic rozslrT-yga Otganizafor.

Regulamin okreSla zasady, a takze warunki udzialu \\' konkursie folograficznym pt. ..Bclla
Sklwn) Festi\,^1: Dziewi4la Plancta".
Przlsl4pienie [Jczestnika do konkursu jcst jednoznaczne z zaakceptowaniern przez niego
caloici regulaminu, $ lyn warunk6w i zasad konkursu.

WARTINKI I ZASADY KONKURSU

Organizatoren koDkursu fotograficzDegojest:
'Iorufiska Agenda Kulturalna
ul. Pod KrzywE wie24 I
87-100 Torui
T el: +,18 s6 621 03 33
KoDkurs ofganizowany jest w ramach Bella Skyway F'estival. kt6rego gl6wDym celern .iest
wzbogacenie krajobrazu kulturalnego ToruDia poprzez iwicthc przcdstarienie dorobku
af"ystyczncgo tw6rc6w z calei Europy, a lak2e spojrzenic na sztukQ w spost)b niecodzieDn). a
zarazern fascynuj4cy. Gl6wnym celem konkursu folograficznego jest wylonienie autor6N
najlepszlch zdiec ukazuj4oycb Bella Skywa) Fcstival.
Konkurs fotografiozn) jest olwarty dla wszystkich os6b peholetnich. co j ednoznaczne j est z
tym, zc ka2dy pelnoletni uczestnik Bella Skyway Festival moze \\'ziqa w nin udzial.
Aby wzi4i udzial rv korku$ie nalezl zrobione przez siebie zrljecie (1ub zcstaw zdiQe). ktt)reiS

z f'estiwalowych instalacj;, bez podpisu na zdjFciu czy jakiegokolwiek znaku wodnego. \\'ra7

z dolqczonymi danymi kontaktowymi ( irnig. nazwisko. adres zamieszkania, tl3lefbn ) przeslaa

drog4 elektroniczr4 na adres lonkrts@!ellask\'\\'a!.p1. Tennin nadsylania zdje6 uprywa 25
wrzein;a 2013 roku.
Przesylajqc zdjQcia uczestnik Konkursu wyraza zgodQ na $'y korzlsl^n ie jego zdjQ6, tak2€ bez
podania autorstwa. w dzialaniach pronroc),jnych zwiqzanych z Bella Sky$'ay lresti!al, w t-vm
na ich powielanie, rozpowszechnianie - zar6$'no w druku,.jak i w wersji elektronrczrrej.
prezeDtowaDie na wystawach. *ykozystanie na plakatach. zaproszeniach, w katllogach. a
takze innych materialach prornocyjnych.
Wyboru najlepszych zdjei dokona Organ;zator Bella Skyrvay Feslival infonnujqc o lvm
uczestnik6w i zwycigzc6w konkursu do dnia 27 wrzesnia 2013 roku za pomocq strony

iDtcrnetowej Bella Skyway Fcstival.
Nagrodq gkirvn4 w konkursiejest kolacja o rvarloici 150 zl w Reslauracji Luizjana *"lol.lrniu
(pr7t ul. Mostowa 10, 87-100 l-orufi) do rykorzystnnia dla dowohej liczby os6b w termrnrc

do I pa,Zdziernika 20li  roku.
Nagrodami dodatkor yrn i j esl piQ6 zesta\\6w fesliwalo\rych gadzet6w Bella Skyway Festival.

do odebrania u siedzibie Organizalora tlella Skyway Festiwal, od dnia 27 urzeinia 2013 roku

dodnia l  pazdziernika 20l3 roku, od poniedziatku do piqtku. w godzinach od 0S:00 do l6:00

Zgloszenie do konkursu icst r(i\\'noznacznc 7 akceptacj4 regulaminu Organizator zastrzega

sobie pra*,o dokonyl'ania znrian rv niniejszyrr regulaminie.
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