Regulamin Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego
„POWSTANIE STYCZNIOWE W OBIEKTYWIE”

1. Konkurs organizowany jest przez Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

we współpracy z:
Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Parkiem Krajobrazowym Puszczy
Knyszyńskiej, Liceum Plastycznym w Supraślu, Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji
Kultury w Białymstoku, Klubem Fotografii “Pryzmat”- Dom Kultury w Czarnej
Białostockiej, Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej, Gminne Centrum
Kultury w Dobrzyniewie Dużym, Dom Kultury w Łapach.

2. Patronat honorowy:

WOJEWODA
PODLASKI

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO

BURMISTRZ
SUPRAŚLA

3. Patronat medialny:

4. Czas trwanie konkursu: 19.02.2013 - 30.09.2013.
5. Konkurs ma charakter międzynarodowy, otwarty, adresowany jest do młodzieży
szkolnej, studentów i pasjonatów fotografii.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

7. Tematyka konkursu dotyczy miejsc, osób i przedmiotów związanych z historią
Powstania Styczniowego na terenach Białostockiego Obszaru Metropolitarnego,
Województwa Podlaskiego oraz obszaru dawnych Kresów Rzeczypospolitej
znajdujących się na terenie dzisiejszej Litwy i Białorusi.
8. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 10 zdjęć w formie cyfrowej.
9. Do każdej fotografii należy dołączyć opis zawierający informacje dotyczące historii
przedstawionego miejsca, jego lokalizacji, bądź fragment tekstu cytowanego ( źródło
opracowania bądź fragment spisanej relacji ustnej). Maksymalna objętość tekstów to
1 strona maszynopisu na kartce formatu A4.
10. Wymagania techniczne:
●

fotografie nie przetworzone cyfrowo, zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF
o minimalnej wielkości min. 1,5 MB i rozdzielczości min. 300 dpi,

●

dopuszcza się rozjaśnienie, przyciemnienie i kadrowanie zdjęcia,

●

opis fotografii zapisany w formacie .doc

11. Fotografie wraz z opisem należy przesłać na płycie CD lub DVD na adres:
Cieliczańska 1, 16 – 030 Supraśl wraz z wypełnionym formularzem karty zgłoszenia
dostępnej na stronie internetowej Organizatora lub Partnerów. Wszystkie pliki należy
umieścić w folderze zatytułowanym imieniem i nazwiskiem autora.
12. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii wraz z autorskimi opisami.
Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie
zgłoszonych fotografii wraz z tekstami oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska
oraz miejscowości zamieszkania w różnych materiałach promocyjnych związanych
z konkursem, w tym w wydawnictwach, publikacjach wydawniczych oraz na stronach
internetowych organizatora i współorganizatorów, a także na ich wykorzystywanie
w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie,
modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, na jakichkolwiek
nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie
fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
13. Zgłoszone do Konkursu prace nie będą zwracane ich autorom ( będą wykorzystane do
wystaw pokonkursowych).
14. Formularze zgłoszeniowe, które należy przesłać wraz z konkursowymi pracami są
dostępne do pobrania na stronach Organizatora oraz Partnerów.
15. Wypełnione formularze zgłoszenia i pliki ze zdjęciami oraz tekstami należy składać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckirsuprasl@wp.pl lub osobiście na

innych nośnikach do siedziby Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu pod adres:
ul. Cieliczańska 1, 16–030 Supraśl do dnia 30 września 2013 r.
16. Dostarczenie kart zgłoszeniowych i
z akceptacją niniejszego Regulaminu.

prac konkursowych jest równoznaczne

17. Przy ocenie konkursowych zdjęć Jury powołane przez Organizatora weźmie pod
uwagę: walory techniczne, wartość historyczną, związek z tematem konkursu oraz
wartość artystyczną fotografii. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace
niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie. Decyzje Jury
są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
18. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac
niezależnie od sposobu ich dostarczenia.
19. Uczestnik konkursu we własnym zakresie pokrywa koszty uczestnictwa w finałowej
gali, zakwaterowania, przyjazdu i wyżywienia.
20. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 22.11.2013 r.
w Supraślu. O miejscu i godzinie rozstrzygnięcia konkursu Organizator poinformuje
Uczestników telefonicznie lub mailowo.
21. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani przez organizatorów nagrodami rzeczowymi
oraz dyplomami, nie wyklucza to wręczenia dodatkowych dóbr sponsorowanych przez
inne podmioty (instytucje państwowe, jednostki samorządu terytorialnego czy firmy
prywatne).
22. Organizator przewiduje nagrodę specjalną – Grand Prix międzynarodowego konkursu
fotograficznego – nagrodę pieniężną.
23. Prace wyróżnione zostaną opublikowane w wydanym przez organizatora albumie
pokonkursowym. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
z dołączonych do zdjęć tekstów.
24. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby
przeprowadzenia czynności konkursowych oraz w celach reklamowych (ustawa
o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).
25. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu
jest Organizator.
26. Dodatkowych informacji należy szukać na stronie internetowej i w siedzibie
Organizatora oraz Współorganizatorów.
27. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

