W obiektywie 2020
26. edycja konkursu fotograficznego

Postanowienia ogólne
Konkurs ma charakter otwarty. Fotografie
mogą nadsyłać autorzy lub instytucje
występujące w ich imieniu. Do konkursu
zapraszamy twórców powyżej 16 roku
życia.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Organizatorem konkursu jest Ośrodek
Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im.
Bogdana Jareckiego w Kaliszu
Nagrody
Organizator przewidział następujące
nagrody:
Nagroda I — 1600 zł
Nagroda II — 1300 zł
Nagroda III — 1000 zł
Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza (za
najlepsze zdjęcie natury) — 900 zł
Nagroda Dziekana WPA w Kaliszu Filia
UAM w Poznaniu — nagroda rzeczowa
o wartości 900 zł
Nagroda im. Benedykta Jerzego Dorysa
(za najlepszy portret) — 800 zł
Trzy wyróżnienia w wysokości 450 zł
każde.
Zasady uczestnictwa
Do konkursu można zgłosić max. 5
fotografii w formie wydruków bez
oprawy, oznaczone z tylnej strony
godłem i tytułem. Fotografie mogą
tworzyć cykl lub być osobnymi dziełami.
Jednym z warunków zakwalifikowania
prac do konkursu jest dobra jakość
wydruku.

Minimalny format wydruku 20x30 cm,
maksymalny 100x70 cm.
Do konkursu mogą być zgłoszone
prace wykonane jedynie w roku 2020.
Nadesłane prace mogą być kreacją
artystyczną lub mogą dokumentować
wydarzenia kulturalne, polityczne,
sportowe, życie codzienne, mogą
portretować ludzi, utrwalać przyrodę i
architekturę.
Obróbka fotografii przesłanych na
konkurs może polegać jedynie na
działaniach tożsamych z zabiegami
stosowanymi w ciemni fotograficznej
(rozjaśnianie, kontrast, redukcja koloru
itp.). Wszelkie inne zmiany (fotomontaż,
manipulacja cyfrowa) są
niedopuszczalne. Fotografia, która nie
będzie spełniać powyższych wymagań
konkursowych, zostanie
zdyskwalifikowana. W razie wątpliwości
jury konkursu co do rodzaju
zastosowanych działań, autor fotografii
ma obowiązek w ciągu 48h od
wysłania informacji przez organizatora,
przedstawić mu plik źródłowy danego
zdjęcia. Jeśli nie będzie w stanie tego
zrobić, zdjęcie może zostać
zdyskwalifikowane.
Do prac należy dołączyć zaklejoną
kopertę z godłem zawierającą
wypełnioną kartę zgłoszenia. (Prosimy o
podanie aktualnego adresu
e-mail na karcie zgłoszeniowej)
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Prace wydrukowane prosimy przesłać
na adres:
Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża
Ciśnień
im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 66a
Prosimy także o przesłanie zdjęć
wiernych oryginałom zapisanych
cyfrowo w formie plików JPG, TIF, PNG,
zawierających metadane EXIF,
o parametrach: szer. minimalna 2000
pikseli, przestrzeń barw RGB, wielkość
pliku do 6 MB, rozdzielczość 300 px. Pliki
mają być podpisane zgodnie z
podanym wzorem (godło_tytuł lub
numer fotografii na karcie zgłoszenia,
jeżeli prace są bez tytułu_format
wydruku). Pliki prosimy wysyłać na adres
mailowy wobiektywie26@gmail.com
W razie zgłoszenia przez uczestnika
zdjęć w ilości większej niż 5, o przyjęciu
prac do konkursu decyduje kolejność
zgłoszonych zdjęć na karcie
zgłoszeniowej. Decyzja w tej sprawie
należy do organizatora.
Prace niespełniające zasad
uczestnictwa nie będą brane pod
uwagę.
Terminarz konkursu
Prace można nadsyłać do Ośrodka do
24 maja 2021 roku. Data stempla
pocztowego nie ma znaczenia.
Odczytanie werdyktu i rozdanie nagród
odbędą się na wernisażu wystawy
pokonkursowej 25 czerwca 2021 roku w
Galerii Wieża Ciśnień, o czym
zawiadomimy wszystkich uczestników
konkursu drogą e-mailową.
Uwagi końcowe
Przewidujemy dwie formy konkursu
online i stacjonarną. Podobnie jak
obrady jury i wystawę pokonkursową.
Organizatorzy nie biorą
odpowiedzialności za zniszczenie lub
zaginięcie prac przesłanych drogą
pocztową.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do bezpłatnej reprodukcji prac w
katalogu oraz środkach masowego
przekazu w celach popularyzacji
konkursu i wystawy w mediach.
Powołane przez Ośrodek jury dokonuje
oceny prac, przyznając nagrody i
wyróżnienia, oraz wyboru fotografii na
wystawę pokonkursową.
Prace nagrodzone i wyróżnione w
konkursie przechodzą na własność
organizatora. Pozostałe, na życzenie
autorów zostaną odesłane za
zaliczeniem pocztowym (w kraju).
Organizator i jury mają prawo do zmian
i podziału wysokości nagród
określonych w regulaminie.
Organizator ma prawo do zmiany
terminu a nawet odwołania konkursu z
powodu rozwoju sytuacji pandemicznej.
Nadesłanie prac do konkursu jest
jednoczesną akceptacją tego
regulaminu.
Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża
Ciśnień
im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 66a
tel. 62 766-43-40, 516-42-49-42
www.wiezacisnien.kalisz.pl
galeria@wiezacisnien.kalisz.pl
Załączniki do regulaminu konkursu.
Załącznik nr 1: Karta Zgłoszenia
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KARTA ZGŁOSZENIA

GODŁO

Imię i nazwisko__________________________________
Adres _________________________________________
Data urodzenia __________________________________
e-mail__________________________________________
Telefony _______________________________________

Opis fotografii
1 ..................................................................................................................................................
2 ..................................................................................................................................................
3 ..................................................................................................................................................
4 ..................................................................................................................................................
5 ..................................................................................................................................................

Ja niżej podpisany :

Wyrażam(nie wyrażam) zgodę na odesłanie fotografii za zaliczeniem pocztowym.

1. oświadczam, że zapoznałam/em* się z regulaminem konkursu i wystawy pokonkursowej, akceptuję go.
2. oświadczam, że zgłoszona praca/e* jest/są* wyłącznie mojego autorstwa i w żaden sposób nie narusza/ją* dóbr osób trzecich;
3. Decydując się na udział w konkursie „W obiektywie” udostępniasz swoje dane osobowe.
Uczestnictwo w kolejnych etapach konkursu i informacje o konkursie na naszym serwisie społecznościowym tj. facebooku a także wydruk
katalogu wymagają Pana / Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych ( identyfikacyjnych oraz adresowych).
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury Plastycznej " Wieża Ciśnień " im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu.
Pana / Pani dane są przetwarzane przez Ośrodek Kultury Plastycznej oraz drukarnię partnerską ( wydruk katalogu ) .
Pan / Pani ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
Pan / Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w konkursie, serwisu oraz wydruku katalogu .
Od dnia 25.05. 2018 r. możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych działającym u Administratora – Agatą Szymańską -Rogozińską
pod adresem
e-mail : iodo@wiezacisnień.kalisz.pl

Miejsce, data……………………………..
*/niepotrzebne skreślić

Podpis

