KONKURS FOTOGRAFICZNY „MIASTO JUTRA”

REGULAMIN
I. Postanowienia ogólne
§1
1.

Organizatorem konkursu „Miasto Jutra” (zwanym dalej „Organizatorem”) są: Warsztaty Sztuki
Fotografii.

2.

Partnerem konkursu są 37.Krakowskie Reminiscencje Teatralne.

3.

Konkurs „Miasto Jutra”, zwany dalej „konkursem” jest otwarty dla wszystkich fotografów – zarówno
amatorów, jak i profesjonalistów.

4.

Tematem konkursu jest: Miasto Jutra: Masa – Maszyna - Marzenie .

5.

Nabór zdjęć będzie trwał do 28 września 2012 r., do godz. 16.

II. Warunki uczestnictwa
§ 2.
1.

Konkurs nie nakłada ograniczeń wiekowych dla chętnych do wzięcia udziału w konkursie.

2.

Konkurs skierowany jest do amatorów, jak i profesjonalistów.

3.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej pisemnej zgody
rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na jego udział w konkursie, według wzoru :

WyraŜam zgodę na udział mojego/mojej syna/córki ......................... (imię nazwisko) w konkursie
„Miasto Jutra”
……………………………………………
Data, miejscowość, podpis
rodzica/opiekuna prawnego

III. Zasady przygotowania prac konkursowych
§ 3.
1.

Do konkursu moŜna zgłaszać fotografie własne odpowiadające tematycznie załoŜeniom konkursu.

2.

KaŜdy uczestnik moŜe nadesłać maksymalnie 1 zdjęcie.

3.

Przyjmowane będą zdjęcia czarno-białe, sepia oraz kolorowe zapisane cyfrowo (preferowane
parametry: plik JPG, w rozdzielczości 300 DP, wymiar 2200x1535 pikseli).

4.

Nie zezwala się na dokonywanie zmian kompozycji fotografii typu fotomontaŜ, uŜywanie programów
do obróbki zdjęć.

§ 4.
W wiadomości zgłaszającej pracę proszę zawrzeć informacje:

1) tytuł konkursu;
2) miejsce wykonania fotografii/nazwę fotografowanego obiektu;
3) dane osobowe autora fotografii: imię, nazwisko i adres, telefon oraz e-mail;
4) wiek uczestnika konkursu.
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§ 5.
1. Do fotografii naleŜy dołączyć zeskanowane, własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści:

„Oświadczam, iŜ jestem autorem zdjęcia i udzielam automatycznie bez dodatkowego
oświadczenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej w zakresie prezentowania fotografii we wszelkich
wydawnictwach i publikacjach oraz akcjach promocyjnych 37.Krakowskich Reminiscencji
Teatralnych oraz Warsztatów Sztuki Fotografii oraz przejmuję odpowiedzialność prawną z tytułu
złoŜonego oświadczenia”.
……………………………………………
Data, miejscowość, podpis autora zdjęcia
(w przypadku osób niepełnoletnich takŜe
rodzica/opiekuna prawnego)

2. KaŜdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do dołączenia do zdjęcia zeskanowanej, podpisanej
własnoręcznie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jej brak powoduje dyskwalifikację
uczestnika. PoniŜej wzór oświadczenia.
OŚWIADCZENIE
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do

realizacji

konkursu

fotograficznego

„Miasto

Jutra”

zgodnie

z

ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).
W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie fotograficznym „Miasto Jutra”, wyraŜam zgodę na
umieszczenie

moich

danych

osobowych

w

zakresie:

imię

i

nazwisko

na stronach internetowych Warsztatów Sztuki Fotografii oraz 37.Krakowskich Reminiscencji
Teatralnych , w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promocyjnych.

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, Ŝe:
Administratorami danych osobowych konkursu fotograficznego „Miasto Jutra” są: Warsztaty
Sztuki Fotografii oraz 37.Krakowskie Reminiscencje Teatralne.

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu fotograficznego „Miasto Jutra”, a
podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
Oświadczam, Ŝe zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści
moich danych i ich poprawieniu.
……………………………………………
Data, miejscowość, podpis autora zdjęcia
(w przypadku osób niepełnoletnich takŜe
rodzica lub opiekuna prawnego )

§ 6.
1.

Fotografie moŜna przesyłać pocztą elektroniczny na adres: kursy@sztukafotografii.org.

2.

Fotografie złoŜone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą zakwalifikowane do konkursu.
§ 7.

Fotografie nie spełniające wymogów, o których mowa w § 2 – 6, nie będą brały udziału w konkursie.
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IV. Rozstrzygnięcie konkursu
§ 8.
Oceny fotografii dokona Jury konkursu w składzie:
1) Michał Mąsior – wykładowca Warsztatów Sztuki Fotografii
2) Łukasz Kuś – wykładowca Warsztatów Sztuki Fotografii
§ 9.
1.

W konkursie wyłonione oraz nagrodzone zostaną trzy miejsca. Nagrody przewidziane w konkursie: 2
akredytacje fotograficzne na wybranewydarzenia festiwalowe, 1 zaproszenie na otwarcie Festiwalu+
materiały dodatkowe (katalogi/plakaty). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania w
celach

promocyjnych

fotografii

wykonanych

przez

zwycięzców

konkursu

podczas

wydarzeń

festiwalowych. Zwycięzcy konkursu są zobowiązani do ich dostarczenia Organizatorom konkursu.
2.

Jury zakwalifikuje fotografie do wystawy pokonkursowej.

3.

Z obrad Jury sporządzony zostanie protokół.

§ 11.
Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 12.
1.

Lista Laureatów zostanie ogłoszona 2 października 2012 roku i będzie dostępna na stronach
internetowych:

blog.sztukafotografii.org

oraz

http://krt-festival.pl.

Zwycięzca

zostanie

równieŜ

powiadomiony drogą mailową.
V. Postanowienia końcowe
§ 13.
1. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich
na stronach internetowych, w prasie i wykorzystywania ich w celach promocyjnych Warsztatów Sztuki
Fotografii oraz 37. Krakowskich Reminiscencji Teatralnych.
2. W przypadku wykorzystania danej pracy kaŜdorazowo zostaną podane dane autora.
3. Z tytułu wykorzystania zdjęć autorom nie przysługują honoraria.
§ 14.
Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, Ŝe zostały one wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę
na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.

§ 16.
1. Organizatorzy zastrzega sobie moŜliwość odwołania konkursu w kaŜdym czasie bez podania przyczyn.
2. W przypadku odwołania konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatorów
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy.
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§ 17.
Regulamin konkursu dostępny będzie na stronach internetowych: blog.sztukafotografii.org oraz www.krtfestival.pl.

Wszelkie informacje o konkursie moŜna otrzymać pod numerami: tel. 12 346 345 3; kom. 530 10 30 10
lub wysyłając pytania na adresy e-mail: kursy@sztukafotografii.org.
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