Regulamin konkursu
„Najładniejszy dom jednorodzinny ziemi lubawskiej”
1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania, partnerem
konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.
2. Cele konkursu
Celami konkursu sa:
−

wybór najładniejszego domu jednorodzinnego z terenu ziemi lubawskiej;

−

promowanie architektury o walorach estetycznych;

−

zwrócenie uwagi na różnorodność budownictwa jednorodzinnego w regionie.

3. Zasady konkursu
3.1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Do konkursu można
zgłosić wyłącznie fotografie domu zlokalizowanego na terenie ziemi lubawskiej, tj.
powiatu nowomiejskiego, Gminy Rybno, Lidzbark i Lubawa. Zgłoszenia do konkursu
może

dokonać

właściciel

bądź

mieszkaniec

sfotografowanego

budynku.

Dom

jednorodzinny powinien być zamieszkały, rok budowy nie gra roli.
3.2. Zgłoszenie budynku do konkursu polega na samodzielnym wykonaniu fotografii domu
jednorodzinnego i przesłanie maksymalnie 5 zdjęć do Organizatora konkursu wraz z
wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Każde zdjęcie należy zatytułować.
3.3. Wykonane zdjęcia należy przesłać do 9 września 2016 roku w formacie .jpg na adres
mailowy Organizatora konkursu (fundacja@wybudowania.pl) lub odbitki zdjęć o
dowolnym

wymiarze

na

adres

pocztowy

Organizatora

konkursu

(Fundacja

Wybudowania; ul. Betoniarska 4/14; 13-306 Kurzętnik).
3.4. Zgłoszenie budynku do konkursu wamaga wypełnienie i dostarczenie do Organizatora
formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
dostępnego na stronie internetowej Organizatora konkursu (www.wybudowania.pl).
3.5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 września 2016 roku na stronie internetowej
Organiztora (wybudowania.pl) oraz podczas otwarcia Festiwalu Nowe Ciepło: Budowa
Sytetem Gospodarczym.
4. Ocena prac konkursowych
Ocenie będą podlegać, poza zaletami użytkowymi i funkcjonalnymi, również walory

estetyczne domu jednorodzinnego i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Dodatkowym
kryterium oceny będzie jakość architektoniczna prezentowanych obiektów. Brany będzie
również pod uwagę sposób wykorzystania medium, jakim jest fotografia, do przedstawienia
swojego domu jednorodzinnego.
5. Nagrody
Nagrodą główną w konkursie jest tytuł „Najładniejszego domu jednorodzinnego ziemi
lubawskiej” oraz profesjonalna sesja fotograficzna nagrodzonego budynku.
Przewidziane są kolejne nagrody za II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia.
6. Postanowienia końcowe
Uczestnik konkursu oświadcza, że zgłoszone prace są jego autorstwa oraz nie brały udziału
w żadnym innym konkursie.
Osoba zgłaszająca się do Konkursu oświadcza, iż przysługuje jej wyłączne i nieograniczone
prawo autorskie do zgłoszonych prac. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne,
nieodpłatne publikowanie fotografii nagrodzonych prac oraz opublikowania jego imienia i
nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także w wydawnictwach i
na stronie internetowej Fundacji Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania.
7. Osoby do kontaktu
Marcin Zalewski tel.: 501 728 909; e-mail: fundacja@wybudowania.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

