
Regulamin Projektu 74 na 740

§1  Informacje ogólne
1. Pomysłodawcą i koordynatorem artystycznym projektu jest instruktor Sekcji 

Fotograficznej działającej przy MDK w Świebodzicach Sebastian Biały
2. Organizatorem projektu jest Miejski Dom Kultury w Świebodzicach, ul Wolności 13
3. Wszelkie działanie związane z projektem będą miały miejsce na terenie Świebodzic.
4. Wszelkie działanie organizacyjne będą odbywały się w Miejskim Domu Kultury w 

Świebodzicach, ul Wolności 13 lub w miejscu wskazanym przez Organizatora.
5. Czynny udział w projekcie mogą brać wszystkie osoby, a jako fotografowane osoby 

mieszkające w Świebodzicach.
6. Dla osób niepełnoletnich wymagana będzie pisemna zgoda opiekuna prawnego.

§ 2 Cele projektu
1. Zmniejszenie anonimowości mieszkańców naszego miasta, 
2. Zwiększenie świadomości nt. kreowania otoczenia przez wspólne działania
3. Integracja społeczna przez uczestnictwo we wspólnym projekcie (spotkanie na 

wernisażu)
4. Rozciągłość w czasie zapewni, że będzie śledzony na bieżąco i będzie wzbudzał ciągłe

zainteresowanie.

§ 3 Przebieg 
1. Projekt będzie składał się następujących po sobie części:

a) akcja informacyjna i zaproszenie do udziału,
b) wykonanie zdjęć wytypowanych uczestników projektu,
c) selekcja zdjęć, przygotowanie katalogu,
d) zorganizowanie wystawy i spotkanie uczestników projektu na wernisażu

2. Akcja informacyjna będzie polegała na rozpropagowaniu informacji o celach i formie 
projektu w lokalnej prasie, stronach internetowych, za pomocą ogłoszeń plakatowych 
w miejscach publicznych, imiennych zaproszeń. Czas trwania akcji informacyjnej – 
do uzyskania minimum 74 osób sfotografowanych.

3. Uruchomiony zostanie fanpage na Facebooku 
4. Zdjęcia uczestników będą wykonane przez fotografów sekcji fotograficznej Foto 

MDK działających przy MDK w Świebodzicach oraz innych zaproszonych przez 
organizatora fotografów. Treść fotografii będzie uzgodniona z uczestnikiem przed 
wykonaniem zdjęcia natomiast sam sposób wykonania zdjęcia, wybór kadru i ujęcia 
pozostanie w gestii fotografa i kierownika artystycznego projektu.

5. Fotograf ma prawo odmówić wykonania zdjęcia gdyby uczestnik żądał wykonania 
ujęcia sprzecznego z celem projektu (w takim przypadku zgłoszenie uczestnictwa 
zostanie anulowane).

6. Zdjęcia nie będą autoryzowane. Organizator i kierownik artystyczny projektu 
zapewniają, że wybór zdjęcia nie będzie podyktowany celem ośmieszenia czy 
wyszydzenia uczestnika.

7. Niektóre wykonane zdjęcia zostaną opublikowane na stronach fanpage projektu 
(anonimowo) w celu promocji działań bieżących.

8. Wybrane zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie i w albumie fotograficznym 
wraz z nieobligatoryjną notatką profilową uczestnika.

9. Kolejność publikowanych zdjęć będzie losowa i w znacznym stopniu skorelowana z 
kolejnością zgłoszeń i wykonania zdjęć.
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10. Termin wernisażu wystawy zostanie podany przynajmniej 30 dni wcześniej do 
wiadomości publicznej. Przewidywany termin – jesień 2019.

§ 4 Uczestnictwo
1. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne i dobrowolne.
2. Do udziału w projekcie jako osoby fotografowane dopuszczone są wyłącznie osoby 

mieszkające na terenie Świebodzic.
3. Odpowiedzialność za treść wypowiedzi (notatki profilowej) w zgłoszeniu ponosi 

zgłaszający.
4. Wycofanie zgłoszenia z projektu jest możliwe najpóźniej przed wykonaniem zdjęć 

uczestnika i wymaga formy pisemnej.
5. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do nabycia poplenerowego albumu 

fotograficznego i udziału w wernisażu wystawy.
6. Uczestnik nie może domagać się wynagrodzenia czy odszkodowania z tytułu 

upublicznienia wizerunku i danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w organizacji i przebiegu projektu nie 

mających wpływu na ostatni etap (zorganizowanie wystawy).
2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
3. Regulamin obowiązuje w trakcie trwania projektu.
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