Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku
XIX OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY BIAŁYSTOK `19

REGULAMIN
XIX OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWY FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY BIAŁYSTOK `19
pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej

Prezydenta Miasta Białegostoku

ORGANIZATOR
Towarzystwo Działań Twórczych „Talent” w Białymstoku

WSPÓŁORGANIZATORZY
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
Kodak Express Foto Centrum w Białymstoku

FUNDATORZY NAGRÓD

TEMATYKA
Temat prac jest dowolny. Organizatorzy zachęcają również do nadsyłania zdjęć ukazujących młodzież oraz
postrzeganą przez nią rzeczywistość.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie może wziąć udział młodzież ze szkół oraz placówek wychowania pozaszkolnego.
2. Kategorie wiekowe
I do ukończonych lat 15
II do ukończonych lat 21
wiek uczestnika jest określony w odniesieniu do daty 29 marca 2019 roku.
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3. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 4 zdjęcia w dowolnej technice.
4. Zestawy zdjęciowe (nie przekraczające 3 zdjęć), wyraźnie oznaczone, traktowane będą jako jedna praca.
5. Wszystkie prace są nadsyłane w formie elektronicznej o minimalnym rozmiarze dłuższego boku 3000 pikseli
w formacie .jpg
6. Dopuszczalna ingerencja cyfrowa w fotografie może dotyczyć działań mających odpowiednik
w klasycznych zabiegach edycyjnych: kadrowanie, korekcja tonalna i kolorystyczna, retusz.
7. Do konkursu nie zostaną ̨ zaakceptowane prace na których znajdują ̨ się ̨ znaki, cyfry - daty, znaki wodne,
podpisy.
8. Aby wysłać prace (wyłącznie w formie elektronicznej) na konkurs należy:
przesłać na adres j.forfa@mdk.bialystok.pl opisane pliki zdjęć wg. klucza: nazwisko_imię_kategoria
wiekowa_nr pracy (np. Kowalski_Maciej_1_nr3 lub dla pracy z zestawu: Kowalski_Maciej_1_nr1/3); duże
pliki prosimy wysyłać poprzez internetową platformę do darmowej wysyłki plików
np. wetransfer.
wypełnić formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na profilu Facebook i stronie internetowej konkursu
www.mdk.bialystok.pl.
9. Uczestnik Konkursu wypełniając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że:
akceptuje niniejszy Regulamin;
jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy (osób portretowanych,
wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób
trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik
Konkursu.
10. Wypełnienie formularza i nadesłanie zdjęć, jest równoznaczne z udzieleniem zgody przez uczestnika, jego
rodziców
lub
prawnych
opiekunów,
na
publikację
danych
osobowych
(w
materiałach
pokonkursowych
i
na
stronie
internetowej
konkursu)
niezbędnych
do przeprowadzenia konkursu.
11. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych została zamieszczona na stronie
www.mdk.bialystok.pl
OCENA PRAC
1. Oceny zdjęć oraz podziału nagród dokona jury powołane przez organizatorów.
2. Jury przysługuje prawo do innego podziału nagród.
3. Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały ocenie jury.
NAGRODY
Nagrodą główną jest GRAND PRIX
W każdej grupie wiekowej przyznane będą:
I nagroda
II nagroda
III nagroda
Wyróżnienia
przewidziane są również Nagrody Specjalne.
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TERMINARZ WYSTAWY
Nadsyłanie plików zdjęciowych i wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 29.03.2019 r.
Obrady Jury do 12.04.2019 r.
Powiadomienie o werdykcie jury do 15.04.2019 r.
Otwarcie wystawy 25.05.2019 r.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie przesyłki.
Zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć w katalogu wystawy oraz środkach masowego
przekazu w celu promowania imprezy.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów z zachowaniem praw autorskich w
przypadku dalszego ich wykorzystania.
Nadesłanie prac na wystawę jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych autora w materiałach promujących wystawę.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma drogą elektroniczną informację o decyzji jury. Autorzy zdjęć przyjętych do
ekspozycji
otrzymają
katalog
wystawy.
Uczestniczących
w
konkursie
prosimy
o podanie aktualnego adresu e-mail w celach korespondencyjnych.
Nagrody należy odebrać do dnia 28 czerwca 2019 roku. Istnieje możliwość przesłania nagrody
na koszt odbiorcy. Nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
Laureaci konkursu i ich opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt.

Dodatkowe informacje uzyskać można:
tel. 85 732 79 49, tel./fax. 85 732 90 49
www.mdk.bialystok.pl
j.forfa@mdk.bialystok.pl (Jacek Forfa - sekretariat konkursu)
https://www.facebook.com/fotomdkbialystok

Kurator Wystawy
Andrzej Górski
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