
                 Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego  „Ciało - kronika chwil”
Mamy  zaszczyt  zaprosić  wszystkich  Państwa  fotografujących  do  wzięcia  udziału  w konkursie 
fotograficznym, którego tematem jest ciało. 

Każdy fragment czasu, chwila naszego życia pozostawia ślad. Ślady te odnajdujemy w sobie,  
na sobie, poza sobą.  Powstały one świadomie, zgodnie z naszą wolą lub wręcz przeciwnie. Mimo że  
zatarte, pozostawiają ślad śladu, znak - jak pudełko po pierścionku zaręczynowym. Z czasem  
powstaje kolekcja intencjonalna, synkretyczna tych śladów. Staje się ona świadectwem chwil dla nas  
istotnych, a każdy ślad  prowokuje do tropienia. Tropimy- starając się odtworzyć zdarzenia, i czas,  
i przyczyny, i ludzi, i wreszcie … zrozumieć, lub choćby tego próbować. 
Ciało, współstanowiące o naszym bycie, jest kształtowane i naznaczane niemal codziennie. Człowiek  
czyni  to z potrzeby chwili, dla demonstracji swego statusu, stosunku do otoczenia. Niezależnie od  
nas, ciało naznaczane jest przez naturę, czas i los.
Celem głównym konkursu „Ciało – kronika chwil” jest poszukiwanie  sygnatur chwili z życia ludzi  
„ubranych w ciało” w skali: od euforii radości do dramatu. Jest to odnajdywanie człowieka w jego ciele.

         Organizatorzy: Ostrołęckie Centrum Kultury – „Galeria Ostrołęka”
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

         Cele konkursu
-    propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej
-    inspirowanie twórczych poszukiwań

                  -    upowszechnianie fotografii  
          

Zasady i warunki uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w konkursie jest  dostarczenie na niżej  podany adres niepublikowanej 

dotychczas pracy fotograficznej o formacie nie mniejszym niż 20x30 cm i nie większej niż 
50x60 cm wykonanej w technice dowolnej oraz bezwarunkowo na płycie CD, zapisanej lub 
zeskanowanej w dużej rozdzielczości. 

        2.  Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału   w konkursie
        3.  Każdy może zgłosić do konkursu 3 fotografie; zestawy prac zawierające do 3 fotogramów 
             wyraźnie  oznaczonych – traktowane będą jako jedna praca 

   4.  Karta zgłoszenia powinna być wypełniona czytelnie, drukowanymi literami (zawierać spis 
prac wraz z ich tytułami) i dołączona do przesyłki w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem. 
   5.  Każdą pracę należy opisać na odwrocie podając:

a) godło (długość do 8 znaków)
b) numer pracy kolejny zgodny z kartą zgłoszenia
c) dla zestawów należy podać numer kolejny fotografii w zestawie
d) tytuł pracy

   6.  Prace nie oprawione należy dostarczyć osobiście lub przesłać w płaskim sztywnym 
  opakowaniu w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2013 roku z dopiskiem:
       „Ciało - kronika chwil” na adres:   

     GALERIA OSTROŁĘKA
                                                     pl. Gen. J. Bema 14
                                                       07-410 Ostrołęka

          7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Terminarz konkursu:
- nadsyłanie prac do 30 sierpnia 2013 r. 
- obrady jury początek września 
- powiadomienie o werdykcie i dacie wernisażu – początek września
- wernisaż, wręczenie nagród – I połowa września

Organizatorzy konkursu powołają jury, które zadecyduje o:
  - zakwalifikowaniu prac do konkursu
  - przydziale nagród
  - zakwalifikowaniu prac na wystawę pokonkursową
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Obrady jury odbędą się w pierwszych dniach września.
     O wynikach konkursu i terminie wystawy pokonkursowej  nagrodzeni oraz osoby,  których prace 
zostaną zakwalifikowane do wystawy zostaną powiadomione drogą e-mailową.
  



 Nagrody:
         Nagroda główna  –   3000 zł 
          II nagroda           –  1300 zł
          III nagroda            –  700 zł

             Osobom,  które  otrzymają  nagrody  o  wartości  powyżej  760  zł  brutto,  zostanie  potrącony  podatek 
dochodowy w wys. 10% wysokości nagrody przed jej wydaniem (podstawa prawna : art. 21 ust.1 
pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z  
2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zmianami).

          Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością         organizatorów.  
          8. Złożenie prac jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 
                                                                                       

       
       Bliższych informacji na temat konkursu udziela 

                                                                                                           Jolanta Góralska
                                                                                    „ Galeria Ostrołęka” pl. Bema 14 tel. 297643954 


