Regulamin
Cyklicznego Konkursu Fotograficznego
Klubu Artystycznej Fotografii

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego zwanego dalej „Konkursem” jest Klub Artystycznej Fotografii
przy Krajowym Cechu Fotografów z siedzibą W Katowicach, Plac Wolności 12, zwany dalej
"Organizatorem"
2. Cel konkursu
Celem Konkursu jest rozwijanie kreatywnego i twórczego podejścia do fotografii oraz motywowanie do
stałego podnoszenia jakości usług w zakresie fotografii portretowej, świadczonych w studiach
członków Krajowego Cechu Fotografów.
3. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do wszystkich członków Krajowego Cechu Fotografów.
4. Terminy
Terminy składania prac przypisanych do poszczególnych tematów, są zgodne z harmonogramem
konkursu zamieszczonym na stronie http://www.fotograf.org.pl/konkursy
Zgłoszenia prac będą przyjmowane do poniedziałku poprzedzającego spotkanie czwartkowe w
danym miesiącu.

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku wraz z informacjami
wymienionymi w pkt 2 & 2 w formie elektronicznej na adres konkurs@fotograf.org.pl
2. W temacie wiadomości należy wpisać: KONKURS FOTO. W treści wiadomości powinny
znajdować się następujące informacje:


dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),



numer telefonu,



kontaktowy adres e-mail



tytuł fotografii.

3. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze w kategorii
"PORTRET" i 3 prace w kategorii dowolnej "Z TEGO ZDJĘCIA JESTEM ZADOWOLONY".
4. Format prac: jpg
5. Wielkość pliku: 4724 x 3543 piks

W razie konieczności, Organizator może zwrócić się do uczestnika z prośbą o przesłanie prac
w większym rozmiarze.
6. Pliki z pracami podpisane powinny być wg schematu:
rok i miesiąc konkursu, nazwisko, kolejny numer pracy
(np. 2017/10_Kowalski1 , 2017/10_Kowalski2)
7. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs jest w pełni dowolna
8. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
9. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

§3 Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1. Zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność
nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie
miejsce.
4.

Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.

5.

Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6.

O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą
elektroniczną.

7.

Decyzje Jury zostaną ogłoszone na najbliższym po obradach jury, spotkaniu KAF i na stronie
internetowej Organizatora.

8.

Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursów nastąpi podczas
otwarcia corocznej wystawy .
§ 4. Nagrody

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
• za zajęcie I miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej +
niespodzianka
• za zajęcie II miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej +
niespodzianka
• za zajęcie III miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej +
niespodzianka
2.

Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

§5 Prawa autorskie i zgody

1.

Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługują mu autorskie i majątkowe prawa do
wykonanego zdjęcia, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej.

2.

Uczestnicy Konkursu powinni posiadać pisemną zgodę osób widocznych na zdjęciu, na
publikację i rozpowszechnianie wizerunku. Brak pisemnej zgody może spowodować
wykluczenie pracy z Konkursu.

3.

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez
Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych
przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i
wyróżnionych prac, a także do prezentacji ich podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych
publikacjach związanych z konkursem.

4.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne, z oświadczeniem autora, iż nie naruszają
one praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.
Uczestnik oświadcza także, iż posiada pisemną zgodę osób, których wizerunek utrwalono na
fotografiach na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w §5 pkt3. W przypadku
wystąpienia roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik
zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty w związku z ewentualnymi roszczeniami
odszkodowawczymi. Ciężar odpowiedzialności prawnej związanej ze zgłoszeniem prac
konkursowych, leży w całości po stronie uczestnika.
§6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://www.fotograf.org.pl/konkursy
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i
zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu
warunków niniejszego regulaminu.
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