
REGT]LAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
,,BELLA SKYWAY FESTIVAL: DZIEWIATA PLAIIETA"

ZAKRES

1. Regulamin okedla zasady, a tak2e warunki udzialu w konkursie fotograficznym pt. ,,Bella
Skyrvay Festival: Dziewieta Planeta".

2. Przyst4pienie Uczestnika do konkursu jest jednoznacme z zaakceptowaniem przez niego
caloSci regulaminu, w tym warunk6w i zasad konkursu.

WARI]NKI I ZASADY KONKTIRSU

1. Organizatorem konkursu fotograficznego j est:
Toruriska Agenda Kulturalna
ul. Pod Krzlrr4 Wie2q 1
87-100 Toruri
T el: +48 56 621 03 33

2. Konkurs organizowany jest w ramach Bella Skyway Festival, kt6rego gl6wnym celem jest
wzbogacenie kajobrazu kulturalnego Torunia poprzez Swietlne przedstawienie dorobku
artystycmego tw6rc6w z calej Europy, a tak2e spojrzenie na sztukg w spos6b niecodzienny, a
zarazem fascynujqcy. Gl6wnym celem konkursu fotograficmego jest wylonienie autor6w
najlepszych zdj96 ukazujqcych Bella Skyway Festival.

3. Konkurs fotograficzny jest otwarty dla wszystkich os6b pelnoletnich, co jednoznaczne jest z
tym, 2e kaidy pelnoletni uczestnik Bella Skyrvay Festival mo2e wziqd w nim udzial.

4. Aby wziq6 udzial w konkursie naleZy zrobione przez siebie zdjgcie (lub zestaw zdj96), kt6rej6
z festiwalowych instalacji, bez podpisu na zdjqciu czy jakiegokolwiek znaku wodnego, wraz
z dolqczonymi danymi kontaktowymi ( imig, nazwisko, adres zamieszkania, telefon ) przesla{
drogq elektronicznq na adres konkurs@bellaskIryay.pl. Termin nadsylania zdj96 :upllwa 25
wrze5nia 2013 roku.

5. Przesylaj4c zdjgcia uczestnik Konkursu w)naza zgodQ na wykorzystanie jego zdj96,, takle bez
podania autorstwa, w dzialaniach promocyjnych zwiqzanych z Bella Skyrvay Festival, w tym
na ich powielanie, rozpowszechnianie - zar6wno w druku, jak i w wersji elektronicmej,
prezentowanie na wystawach, wykorzystanie na plakatach, zaproszeniach, w katalogach, a
tak2e innych materialach promocyjnych.

6. Wyboru najlepsrych zdjg6 dokona Organizator Bella Skyway Festival informujec o tym
uczestnik6w i zwycigzc6w konkursu do dnia 27 wrze5nia 2013 roku za pomoc4 strony
internetowej Bella Sklrvay Festival.

7. Nagrodq gl6wnq w konkursie jest kolacja o wartoSci 350 zlw Restauracji Luizjana w Toruniu-" 
(przry ul. Mostowa 10, 87-100 Toruri) do wykorzystania dla dowolnej liczby os6b w terminie
do 31 pazdziemika 2013 roku, po wcze6niejszej rezerwacji.

8. Nagrodami dodatkowymi jest piE6 zestaw6w festiwalowych gad2et6w Bella Skpvay Festival,
do odebrania w siedzibie Organizatora Bella Skpray Festiwal, od, dnia27 wrzednia 2013 roku
do dnia 11 paidziemika 2013 roku, od poniedzialku do pi4tku, w godzinach od 08:00 do
l6:00.

9. Zgloszenie do konkursu jest r6wnomaczne z akceptacj4 regulaminu. Organizator zastrzega
sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

10. Wszelkie kwestie nieujgte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
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