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REGULAMIN XX KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„JELENIA GÓRA l JELENIOGÓRZANIE 2016 "
Patronat
Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Organizator konkursu i wystawy
Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne
Konkurs został dofinansowany przez:

CEL I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONKURSU:
1. Dokonanie konfrontacji osiągnięć i postaw twórców fotografujących środowiska jeleniogórskiego i ogólnopolskiego.
2. Utrwalenie, z myślą o przyszłych pokoleniach, obrazu miasta oraz jego mieszkańców na przełomie wieków.
3. Popularyzacja twórczości fotograficznej w społeczeństwie jeleniogórskim, oraz propagowanie ziemi jeleniogórskiej na
arenie ogólnopolskiej ze szczególnym uwzględnieniem piękna walorów miasta Jeleniej Góry i jej mieszkańców.
TEMATYKA KONKURSU
1. Jelenia Góra i Jeleniogórzanie – KATEGORIA 1,
2. Portret jeleniogórzanki / jeleniogórzanina – KATEGORIA 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs dostępny jest dla wszystkich fotografujących.
2. Tematyka zdjęć - zgodna z celem i założeniem konkursu.
3. Technika wykonania zdjęć dowolna.
4. Każdy autor może nadesłać na konkurs w:
-KATEGORIA 1 do pięciu zdjęć w tym jeden zestaw wielozdjęciowy do czterech zdjęć wyraźnie oznaczony,
-KATEGORIA 2 do pięciu zdjęć. Prace można zgłaszać zarówno w jednej jak i dwóch kategoriach. Tych samych zdjęć nie
można zgłaszać do konkursu jednocześnie w obu kategoriach.
5. Zdjęcia nie mogą być podklejone ani oprawione.
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6. Format nadsyłanych zdjęć powinien wynosić 20 x 30 cm z odchyłkami technicznymi. Dopuszcza się zdjęcia
niestandardowe ( kwadrat, panorama )pod warunkiem iż dłuższy bok nie przekracza 30 cm.
7. Wszystkie zdjęcia należy opisać na odwrocie podając tytuł, numer zdjęcia zgodnie z kartą zgłoszenia oraz kategorię.
8. Do zdjęć powinna być dołączona zaklejona koperta z kartą zgłoszenia. Jeśli jest to możliwe proszę dołączyć zdjęcie w
formacie pliku cyfrowego na nośniku CD lub DVD – JPG, 300 dpi, dłuższy bok max. 2000px, ułatwi to Organizatorowi
druk katalogu.
9. O dopuszczeniu zdjęć do wystawy decyduje komisja powołana przez organizatora.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie przesyłki.
11. Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.
12. Organizator zastrzega sobie prawo pierwokupu pozostałych zdjęć oraz bezpłatnej reprodukcji w prasie, telewizji oraz
na portalach internetowych w celu promowania konkursu.
13. Karta zgłoszenia wraz z regulaminem dostępna jest w siedzibie Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego i na
stronie internetowej Organizatora pod adresem www.jtf.com.pl .
14. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komisarza konkursu.
15. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
NAGRODY ( w PLN )
Pierwsza nagroda
Druga nagroda
Trzecia nagroda
Trzy wyróżnienia
Nagroda specjalna za portret Jeleniogórzanki/Jeleniogórzanina
Nagroda młodzieżowa do lat 20

1000,00
700,00
300,00
nagrody rzeczowe / upominki
fundowana

300,00

SPRAWY RÓŻNE
1. Skład jury powołuje organizator.
2. W skład jury wejdą przedstawiciele organizatorów, ZPAF-u, Wydziału Kultury Miasta Jelenia Góra oraz sponsorów.
3. Jury ma prawo dokonania innego podziału nagród.
4. Jury może nagrodzić autorów za całość nadesłanych zdjęć.
5. Decyzje jury będą niepodważalne i ostateczne.
6. Zdjęcia będą traktowane z największą dbałością.
7. Zdjęcia należy przesyłać w twardych/sztywnych opakowaniach, z adnotacją „NIE ZGINAĆ”.
8. Warunkiem przyjęcia do konkursu zdjęć jest dokładne i prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia.
9. Konkurs zakończy się wystawą pokonkursową.
10. Zdjęcia można składać osobiście w siedzibie JTF-u, w każdy czwartek w godzinach 1700 – 1900 lub przesłać na adres
Towarzystwa – Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, 58-500 Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 37.
11. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zdjęcia wykonał samodzielnie i posiada prawa autorskie do nich, w przypadku,
gdy zdjęcie przedstawia osoby, uzyskał zgodę tych osób, na przedstawienie jej wizerunku na zdjęciu i jego publikowanie.
12. Uczestnicy Konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz publikację zdjęć i wykorzystanie
ich do celów promocji Konkursu.
13. Organizator nie odpowiada za naruszenie jakichkolwiek praw, w tym dóbr osobowych związanych z działaniami
uczestników Konkursu.
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TERMINY KONKURSU
1. Termin nadsyłania zdjęć upływa - 20.07.2016 r.
2. Ocena zdjęć do - 07.08.2016 r.
3. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród - 03.09.2016 r. godzina 17.00 - Galeria „Promocje” ODK – Zabobrze.
4. Odbiór zdjęć w siedzibie Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego od dnia - 05.02. 2017 r.
5. Wystawa czynna będzie w dniach 03.09 - 16.09.2016 r.
ADRES ORGANIZATORA

KOMISARZ KONKURSU

Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne
58-500 Jelenia Góra
Al. Wojska Polskiego 37
tel. 698 521 342
www.jtf.com.pl
e-mail : jtf@jtf.com.pl

Foremny Jan
58-500 Jelenia Góra
tel. 664 903 875
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KARTA ZGŁOSZENIA
do konkursu „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2016”
1. Imię Nazwisko.................................................................................................................................................................
2. Data urodzenia ..............................................................................................................................................................
3. Dokładny adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
4. Nr tel., e-mail………………………………………………………….....................................................................................................

LP

Tytuł zdjęcia lub zestawu

Akceptacja

Nagroda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Proszę o czytelne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA.
Po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa załączam zdjęcia i wyrażam zgodę na warunki określone regulaminem
konkursu.
Miejscowość, data .........................................................................................................
Podpis autora
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