REGULAMIN
Konkursu Fotograficznego

ph. „Wyjątkowe atrakcje miasta Przemyśla i jego regionu”

I. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu Fotograficznego ph. „Wyjątkowe atrakcje miasta Przemyśla i jego
regionu”, zwanego dalej „Konkursem” jest Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu,
z siedzibą w Przemyślu, Rynek 5, zwane dalej „Organizatorem”.
II. Cel i tematyka Konkursu.
Celem Konkursu jest zebranie zdjęć, prezentujących wyjątkowe atrakcje miasta Przemyśla
i jego regionu.
Oprócz walorów artystycznych zdjęcia jednym z najważniejszych kryteriów powinno być
uchwycenie charakterystycznego tylko dla miasta Przemyśla i regionu - kulturowego
artefaktu (zabytki architektury świeckiej, sakralnej, zespołów ogrodowych, stanowiących
relikty kultury szlacheckiej, osobliwości natury i krajobrazu, symboliczne miejsca związane
z historią Podkarpacia).
III.Uczestnicy Konkursu.
Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Przemyśla i Powiatu Przemyskiego
zainteresowanych fotografią.
Zgłaszanie prac.
1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie
elektronicznej na adres e-mailowy: zarząd.tppir@gmail.com lub formie osobistego
przekazania pliku na płycie DVD.
2. Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne:
a) rozmiar min. 2560 x 1920 pixeli,
b) rozdzielczość min. 72 dpi,
c) format pliku: JPG,
d) fotografia może być wykonana techniką cyfrową lub tradycyjną, jednak fotografia
tradycyjna musi być zapisana w postaci cyfrowej (zeskanowany negatyw),
e) maksymalny rozmiar zdjęcia - 7 MB z minimalną kompresją,
W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności doręczenia zdjęcia
w lepszej rozdzielczości do siedziby Organizatora.
3. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

4. W e-mailu stanowiącym Formularz Zgłoszeniowy Konkursu przesłanym na adres
Organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
 Dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu, adres e-mail);
 Tytuł fotografii
 Plik JPG musi być podpisany nazwiskiem i imieniem, kolejnym numerem
fotografii (np. Jan Kowalski-1), a nie numerem czy datownikiem nadanym
przez aparat fotograficzny
 Datę i miejsce wykonania fotografii (data wykonania fotografii nie może być
starsza niż 1 stycznia 2017r.);
 Pisemna zgoda na wykorzystanie nagrodzonego zdjęcia w anonsującym
folderze Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Podkarpacie literackie na
przestrzeni wieków”, która odbędzie się 24 -26 kwietnia 2018r. Konferencję tę
organizuje Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
5. Prace należy przesłać do 15 września 2017 r.
6. Obróbka przesłanych na Konkurs zdjęć może polegać tylko na działaniach
odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej (rozjaśnianie,
kontrastowanie, redukcja koloru). Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż są
niedopuszczalne. Zdjęcia niespełniające wymagań konkursowych zostanie
zdyskwalifikowane.
7. Fotografie zgłaszane do Konkursu nie mogą być nagradzane wcześniej w innych
konkursach.
8. Prace niespełniające wymogów niniejszego Konkursu zostaną odrzucone.
9. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:


Zamieszczenie fotografii w Galerii Konkursowej z równoczesnym udzieleniem
Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezinteresownej licencji
na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie
Organizatora www.tppir.przemysl.pl.



Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i
wyróżnionych prac w publikacjach związanych Konkursem i w/w konferencją
naukową.

10. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani
naruszały praw osób trzecich, a w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych,
osobistych praw autorskich oraz, że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody

osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i uprawnienie do wyrażenia zgody
na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w pkt.9 tegoż regulaminu.
11. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszania praw określonych powyżej, osoba przekazująca prace fotograficzne
zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w
związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając
organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu.
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury konkursowego,
powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę
wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii oraz walorów
określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybiera 1 pracę, która zostanie przesłana do
organizatora i opublikowana w w/w folderze konferencji naukowej.
4. Jury wyróżni także prace, które zostaną także nagrodzone przez Organizatora oraz
opublikowane w publikacjach Organizatora. O ilości wyróżnionych prac zadecyduje
Jury w trakcie swojego posiedzenia.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzjach Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie
i droga e-mailową.
7. Protokół Jury zostanie opublikowany na stronie Organizatora www.tppir.przemysl.pl
w dniu 30.09.2017r.
V. Nagrody.
Zwycięzcy Konkursu otrzymują następujące nagrody:
 Za zajecie I miejsca – dyplom, nagroda rzeczowa oraz zamieszczenie
nagrodzonej pracy w folderze Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków”;
 Za prace wyróżnione – dyplom i nagrody rzeczowe (niespodzianki).
VI. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej i w biurze Organizatora od
4 sierpnia 2017r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują
odpowiednie przepisy polskiego prawa.

3. Konkurs nie jest „gra losową” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U.Nr 68, poz. 341 z późn.zm).
4. Zgłoszenia prac fotograficznych do Konkursu i wysłanie Formularza zgłoszeniowego
Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków
niniejszego regulaminu.

