I Wojnicki Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny 2015

1. ORGANIZATOR
Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne Fotum
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących amatorów i profesjonalistów
z całego świata i w każdym wieku, jednakże uczestnik może zostać odrzucony jeżeli
organizator lub jego przedstawiciel uzna, że zgłoszenie jest niezgodne z zasadami
i regulaminem konkursu. Prace konkursowe muszą być fotografiami (zdjęcia – muszą
zostać wykonane przez przechwycenie obrazu za pomocą wrażliwości na światło)
wykonane przez uczestnika na emulsji światłoczułej (skan) lub w technologii
cyfrowej. Uczestnik wysyłając zgłoszenie na konkurs potwierdza tym, że są to jego
własne prace i organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw
autorskich. Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z wymogami i regulaminami FIAP,
PSA, IAAP, FRP.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia w każdej z dwóch kategorii:
A) PORTRET (kolorowe/monochromatyczne) PSA PID Color
B) OTWARTA (kolorowe/ monochromatyczne) PSA PID Color
•
•
•
•

to samo zdjęcie nie może być wysłane na więcej niż jedną kategorię
na zdjęciu nie może znajdować się żaden podpis lub identyfikator
rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 1920 pikseli w poziomie i 1080 pikseli w pionie
plik musi być zapisany w formacie JPEG, w kolorach RGB (nie CMYK), o rozdzielczości
300 dpi, z kompresją między 8 a 10.

Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji przesłanych fotografii na
materiałach promocyjnych oraz w katalogu pokonkursowym bez uiszczania opłaty
autorowi. Przesyłając zgłoszenie na konkurs uczestnik pozwala organizatorom na
reprodukcję wszystkich lub części przesłanych materiałów bez opłat do publikacji
w katalogu, na stronie internetowej i/lub w innych mediach związanych z konkursem.
3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Uczestnicy, aby wziąć udział w konkursie muszą zarejestrować się na stronie
konkursowej http://salon.fotum.org i za jej pomocą przesłać zdjęcia.
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4. OPŁATA ZA UCZESTNICTWO
Opłata jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników i wynosi:
Uczestnicy ze świata: 10€ lub 12$ za obie kategorie płatne jedynie za pomocą
PAYPAL
Uczestnicy z Polski: 20 PLN za obie kategorie płatne za pomocą PAYPAL lub na
konto bankowe
PAYPAL:
KONTO:

zarzad@fotum.org
Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne Fotum
32-830 Wojnicz, ul. Długa 29
PL 12 1050 1722 1000 0090 3046 4599
Tytułem: Opłata za konkurs – imię i nazwisko uczestnika

Prace autorów, którzy nie uiszczą opłaty nie będą brały udziału w konkursie.
5. KATALOG, KARTY Z WYNIKAMI
Do wszystkich zakwalifikowanych uczestników konkursu zostaną przesłane drukowane
katalogi. Każdy z zakwalifikowanych uczestników otrzyma za pomocą poczty
elektronicznej kartę z wynikiem punktowym przyznanym przez jury za każde przesłane
na konkurs zdjęcie. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie
konkursowej: http://salon.fotum.org
6. JURY
Dorota Kycia EFIAP, AFRP
Dariusz Kobylański AFIAP
Krzysztof Stós Wiceprezes Zarządu do Spraw Artystycznych WTF Fotum
7. NAGRODY
• FIAP: Złoty, Srebrny medal w każdej kategorii, Niebieska Odznaka dla
najlepszego autora, osiem wstążek
• PSA: Złoty, Srebrny, Brązowy medal w każdej kategorii, trzy wstążki
• FRP: Złoty, Srebrny, Brązowy medal w każdej kategorii
• IAAP: Złoty, Srebrny, Brązowy medal w kategorii Otwartej, sześć wstążek
• WTF Fotum: nagrody dla trzech najlepszych autorów
• Jury rezerwuje sobie prawo przyznania nagrody specjalnej w wysokości co
najmniej 300 €
8. KALENDARZ
(DD.MM.RRRR)
Data otwarcia:
01.05.2015
Data zamknięcia:
01.11.2015
Obrady Jury:
02.11.2015 - 16.11.2015
Ogłoszenie wyników:
30.11.2015
Termin dostarczenia katalogów i nagród: 01.02.2016
9. WYSTAWA
Grudzień 2015 Wojnicz, Polska
10. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONKURS
Maciej Babiarz
e-mail: salon@fotum.org
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Procedura FIAP
"Uczestnik konkursu przesyłając zdjęcia lub pliki na konkurs pod patronatem FIAP wyraża zgodę bez
wyjątku i zastrzeżeń na możliwą weryfikację przez FIAP w celu ustalenia, czy fotografie spełniają
przepisy i definicje FIAP nawet jeżeli uczestnik konkursu nie jest członkiem FIAP; organizacja FIAP
zapewnia, że użyje wszelkich dostępnych jej środków w celu weryfikacji fotografii; każda odmowa
współpracy z FIAP lub odmowa przedstawienia oryginalnych fotografii (plików) wykonanych
aparatem lub braku wystarczających dowodów, będzie karane przez FIAP i w przypadku nałożenia
sankcji za niezgodności z przepisami FIAP, nazwisko uczestnika będzie udostępnione w dowolnej
formie przydatnej do informowania o naruszeniu przepisów. Zaleca się pozostawienie
nienaruszonych danych EXIF w przesłanych fotografiach w celu ułatwienia ewentualnej weryfikacji.

Definicje PSA
Ogólna
Oryginalne zdjęcie musi być wykonane przez uczestnika na emulsji fotograficznej lub utrwalone
cyfrowo. Wszystkie zdjęcia muszą być oryginalne i nie mogą zawierać elementów wykonanych przez
inną osobę. Oryginalne fotografię muszą być zmienione przez twórcę; grafika lub grafika
komputerowa wykonana przez uczestnika może zostać dopuszczona, jeżeli przeważa w niej
zawartość fotograficzna. Fotografie nie mogą być w całości wykonane w komputerze. Konieczne
jest, aby rdzeń fotografii był identyfikowalny.
Monochromatyczne
Fotografie monochromatyczne są zdefiniowane jako obrazy mające różne odcienie, nie więcej niż
jeden kolor (różne odcienie tego koloru od bardzo jasnej do bardzo ciemnej barwy), ale może to
być dowolny jeden kolor. Wielotonowe fotografie (różne odcienie dwóch lub więcej kolorów)
i fotografie w skali szarości z dodatkiem koloru są nie do przyjęcia w kategorii Monochromatycznej
i muszą być umieszczone w kategorii zdjęć Kolorowych.

PATRONATY:
FIAP 2015/290
PSA 2015-196
FRP 125/2015
IAAP 2015/014

3

