BIBLIOTEKA PUBLICZNA
i

CENTRUM KULTURY
im. K. Iłłakowiczówny
w Trzciance
zapraszają do udziału

XXIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS

FOTOGRAFII

12. Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy pokonkursowej
w BPiCK. W uzasadnionych przypadkach laureat może wydelegować
osobę go reprezentującą, o czym powinien powiadomić organizatorów na piśmie.
13. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów.
14. Każdy z uczestników konkursu otrzyma informację o wyniku obrad Jury oraz
katalog.
15. Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w trzcianeckiej BPiCK,
a następnie w innych galeriach na terenie kraju.
16. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków
niniejszego regulaminu, oraz akceptacją na przetwarzanie danych osobowych
w publikacjach traktujących o konkursie.
17. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy.
18. Terminarz konkursu :
Nadsyłanie prac --------do 20 września 2018r. (decyduje data stempla pocztowego)
Ocena jury ----------do 14 października 2018r.
Powiadomienie-----do 31 października 2018r.
Otwarcie wystawy---------do 8 grudnia 2018r.
Zwrot prac ---------------do 30 czerwca 2019r.
19. Prace przygotowane na konkurs prosimy nadsyłać na adres:
Biblioteka Publiczna
i Centrum Kultury
ul. Broniewskiego 7
64-980 Trzcianka
20. Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy na stronę internetową:
www.tdk.trzcianka.com.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
Autor:_____________________________________________
Adres:_____________________________________________

PORTRET
TRZCIANKA 2018

e-mail:__________________ tel. ______________________
Spis prac
Lp:

Tytuł:

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFII

„PORTRET”
1. W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WSZYSCY FOTOGRAFUJĄCY.
2. Każdy autor może nadesłać dowolną ilość prac w formacie od 20X30 cm
do 40X50cm w dowolnej technice.
3. Opłatę za uczestnictwo w wysokości 40 zł należy przesłać na konto
BPiCK: Bank PEKAO S.A. nr: 48 1240 3741 1111 0010 7921 2475
kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać razem ze zdjęciami.
4. Prace należy nadsyłać niepodklejone, w płaskich, sztywnych opakowaniach.
5. Na odwrocie każdego fotogramu należy podać czytelnie imię i nazwisko
autora, adres oraz tytuł pracy.
6. Dane osobowe przechowywane w BPiCK podlegają RODO i można
sprawdzić ich stastus pod numerem teI. 67 216 33 59 u inspektora danych.
7. W katalogu i opisie wystawy publikujemy tytul pracy, imię i naszwisko autora oraz
nazwę miejscowości, z której przysłano do nas prace, bez podawania konkretnych
danych adresowych, które potrzebne są nam do kontaktu z autorami (informowanie
o wynikach konkursu, odesłanie prac, zaproszenia do kolejnej edycji konkursu via
e-mail, informowanie o ekspozycji wystawy), dane te nie zostaną udostępnione
innym podmiotom.
8. Organizatorzy traktować będą prace z największą starannością , jednak nie
biorą odpowiedzialności za uszkodzenia prac w czasie przesyłki.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac
uczestników konkursu, w prasie, TV i w katalogu imprezy.
10. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego
wejdą artyści fotograﬁcy-członkowie ZPAF, krytycy sztuki i przedstawiciele
organizatorów.
11. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione. Przewiduje się następujące
nagrody:
I nagroda 2000zł
II nagroda 1600zł
III nagroda 1200zł
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.

W pilnych sprawach można kontaktować się telefonicznie z BPiCK
tel. 67 216 20 16
lub wieczorem z komisarzem konkursu
tel. 579 073 984

Komisarz Konkursu
Andrzej Biegowski

Konkurs doﬁnansowany przez:
Starostwo Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

