REGULAMIN

I Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „PORTRET ARTYSTY“ pod
honorowym patronatem prof. Krzysztofa Pendereckiego
edycja 2014
1. Organizatorami konkursu są: Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki
oraz Portal Internetowy www.Luslawice.pl .
2. Tematem konkursu jest portret artysty/twórcy ukazany w sposób artystyczny,
oddający istotę tematu, a nie mający tylko wartości promocyjnych.
3. Jako artystę należy rozumieć osobę, która tworzy w różnych dziedzinach
sztuki, zarówno profesjonalnie / zawodowo jak też amatorsko.
4. Konkurs ma charakter otwarty.
5. Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice fotograficznej.
6. Prace oprócz tytułu powinny zawierać dziedzinę sztuki w której działa
portretowana osoba np. aktor, poeta, muzyk etc.
7. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. Zgłoszone
fotografie mogą stanowić cykl zdjęć. Jury zastrzega sobie prawo wyboru do
drugiego etapu konkursu pojedyńczych fotografii cyklu.
8. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane
w innym konkursie fotograficznym.
9. Konkurs jest dwuetapowy.
10. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest doręczenie organizatorom
wypełnionej i własnoręcznie podpisanej karty zgłoszeniowej, stanowiącej
załącznik do niniejszego regulaminu.
11. Kartę zgłoszeniową należy sporządzić w formie pisemnej i przesłać ją wraz
z płytą CD/DVD zawierającą zgłaszane fotografie na następujący adres:
Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2, 41-211
Sosnowiec.
12. Zasady I etapu :
a) Uczestnictwo w I etapie konkursu jest nieodpłatne.
b) Uczestnicy konkursu przesyłają organizatorom zdjęcia w wersji
elektronicznej, zamieszczone na płycie CD/DVD. Fotografie mają zostać
zapisane w formacie JPG lub TIF, w rozdzielczości 300 dpi i rozmiarze
krótszego boku nie mniejszym niż 25 cm.
c) Płyta CD/DVD musi być opisana w sposób umożliwiający identyfikację
uczestnika konkursu.
d) Prace powinny zostać doręczone organizatorom w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 28 lutego 2014r.
e) Z nadesłanych prac wyłonione zostaną prace II etapu co jest
równoznaczne z ich zakwalifikowaniem do wystawy pokonkursowej.
f) Termin ogłoszenia wyników I etapu ustala się na dzień 14 marca 2014 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tego terminu.
g) Nadesłane płyty CD/DVD nie podlegają zwrotowi.
h) Organizatorzy nie legitymują się prawem rozpowszechniania prac nie
zakwalifikowanych do II etapu.
i) Zgłoszenia nie zawierające karty zgłoszeniowej, nie spełniające wyżej
określonych wymagań formalnych, przesłane na nieprawidłowy adres lub
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nadesłane z uchybieniem terminu doręczenia prac – nie zostaną
dopuszczone do udziału w konkursie.
13. Zasady II etapu:
a) Uczestnictwo w II etapie konkursu oraz udział w wystawie pokonkursowej
jest odpłatne. Koszt uczestnictwa wynosi 35,00 zł (słownie: trzydzieści
pięć złotych).
b) Opłatę za uczestnictwo w II etapie konkursu należy wnieść w terminie do
dnia 11 kwietnia 2014r., przelewem na rachunek bankowy: ING Bank
Śląski 29 1050 1360 1000 0008 0012 2582 z dopiskiem „Portret Artysty“.
Właścicielem rachunku jest Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek
Sielecki.
c) Oprócz obowiązku uiszczenia opłaty wskazanej w ppkt. a i b, warunkiem
uczestnictwa w drugiej części konkursu oraz w wystawie pokonkursowej
jest doręczenie organizatorom w terminie do dnia 11 kwietnia 2014r.
zakwalifikowanych do II etapu, nieoprawionych zdjęć w formacie nie
mniejszym niż 30 x 30 cm i nie większym niż 70 x 100 cm.
d) Prace powinny zostać opisane na odwrocie poprzez podanie imienia
i nazwiska autora.
e) Przesyłki należy kierować na adres wskazany w pkt. 11.
f) Nie uiszczenie opłaty za uczestnictwo w II etapie konkursu bądż nie
doręczenie organizatorom prac zgodnie z wymaganiami opisanymi
w ppkt. c-e, jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
14. Prace zakwalifikowane do II etapu konkursu zostaną nieodpłatnie
wykorzystane przez organizatorów na cele ekspozycji wystawy
pokonkursowej, publikacji katalogu konkusu oraz innych publikacji
o charakterze promocyjno-kulturalnym zgodnie z wyłącznymi zamierzeniami
i potrzebami organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
samodzielnego wyboru eksponowanych / publikowanych prac.
15. Uczestnicy biorący udział w II etapie konkursu otrzymają jeden egzemplarz
katalogu konkursu „PORTRET ARTYSTY“.
16. Jurorami konkursu będą m.in. wybrani przez organizatorów uznani artyści
plastycy i fotograficy.
17. Ogłoszenie wyników II etapu konkursu nastąpi w dniu 30 kwietnia 2014r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tego terminu.
18. Informacje na temat konkursu oraz wyniki poszczególnych etapów konkursu
ogłaszane będą na następujących stronach internetowych:
www.Luslawice.pl
www.zameksielecki.pl
19. Łączna pula nagród pieniężnych w konkursie wynosi 8000,00 zł (słownie:
osiem tysięcy złotych). Przewidziane przez organizatorów Grand Prix stanowi
kwotę 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Organizatorzy zastrzegają
siobie prawo do dowolnego podziału puli nagród pieniężnych oraz prawo nie
przyznania Grand Prix.
20. Niezależnie od nagród finansowych opisanych w pkt. 19, organizatorzy
przewidują możliwość przyznania wybranym uczestnikom II etapu nagród
rzeczowych - ufundowanych przez sponsorów.
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21. Uroczyste ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu, wręczenie nagród
oraz otwarcie wystawy pokonkursowej w Sosnowieckim Centrum SztukiZamek Sielecki w Sosnowcu lub w innej przestrzeni ekspozycyjnej
organizatorzy przewidują na dzień 13 czerwca 2014r.
22. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość prezentowania wystawy
pokonkursowej w innych miejscach w terminie do dnia 30 czerwca 2015r.
Eksponowane prace zostaną opatrzone imieniem i nazwiskiem uczestnika.
23. W okresie od 1 lipca 2015r. do 31 grudnia 2015r. uczestnicy mogą zwrócic się
do organizatorów z pisemnym wnioskiem o zwrot eksponowanych prac
w postaci materialnej. Nie złożenie wniosku w wyżej zakreślonym terminie
jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatorów prawa
własności tych prac.
24. Uczestnicy konkursu zobligowani są uzyskać od fotografowanych osób
nieodwołalne i bezwarunkowe zezwolenie na rozpowszechnianie ich
wizerunku. Zezwolenie ma obejmować zgodę fotografowanej osoby na
publiczne wystawianie, udostępnianie, publikowanie oraz prezentowanie
fotografii przez organizatorów konkursu. Z dniem zgłoszenia fotografii do
konkursu, uczestnicy gwarantują organizatorom, że sfotografowane osoby
wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku w powyższym zakresie.
25. Z dniem doręczenia prac organizatorom, uczestnicy II etapu konkursu
nieodpłatnie udzielają organizatorom zezwolenia na nieograniczone czasowo
oraz terytorialnie korzystanie z autorskich prac majątkowych do przesłanych
fotografii (zarówno w wersji cyfrowej jak też w wersji materialnej, w postaci
nieoprawionego zdjęcia) na następujących polach eksploatacji:
a) Publiczne wystawianie, udostępnianie, wyświetlanie i publikowanie
fotografii, w szczególnosci w toku wystawy pokonkursowej oraz w
publikacjach, katalogach, wydawnictwach i innych materiałach
zwiazanych lub dotyczących konkursu.
b) Rozpowszechnianie i wykorzystywanie fotografii w dowolny sposób
i dowolną techniką na stronach i portalach internetowych
organizatorów.
c) Użyczanie bądż udostępnianie fotografii innym podmiotom w ramach
eksponowania wystawy pokonkursowej.
26. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
postanowień niniejszego regulaminu.
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