Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
„WOLNOŚĆ”
pod patronatem
Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej
Tematem konkursu jest dowolna, szeroko pojęta interpretacja fotograficzna słowa „Wolność”.
Słowo wolność niesie w sobie ogromny ładunek emocjonalny. W świadomości Polaków,
szczególnie w roku jubileuszowym, kojarzyć się będzie przede wszystkim z odzyskaniem
niepodległości. Wolność to słowo niezwykłej wagi, często wymieniane w artykułach ustawy
zasadniczej. Właśnie w konstytucji powtarzane jest wielokrotnie w kontekście różnych aspektów
życia społecznego, gospodarczego. Dotyczy całego narodu, grup społecznych lub tylko
jednostki. Odmiennie o wolności można mówić w przypadku jej braku, opowiadając o jej
odbieraniu czy wprost o zniewoleniu, nie tylko w stosunku do człowieka. Zapraszamy do
dyskusji na temat wolności poprzez piękne i wnikliwe działania artystyczne. Pokażmy wolność
wprost lub aluzyjnie. Przedstawmy swój stosunek do tego, wydawałoby się może, oczywistego
tematu. Zachęcamy do nieskrępowanych ale przemyślanych wypowiedzi. Czasem lekko, z
humorem, innym razem dosadnie, z reporterską wrażliwością, zaskoczmy widza własną
interpretacją tematu. Może znajdziemy nowe, ciekawe skojarzenia. Poruszajmy się jak najdalej
od szokowania bez powodu tanim efektem. Pomyślmy o wolności.
Regulamin
1. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do osób dorosłych, fotografów amatorów
i profesjonalistów.
2. Organizatorami konkursu są:
 Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne (OTF), członek zbiorowy Fotoklubu RP;
 „Galeria Ostrołęka” Ostrołęckiego Centrum Kultury.
3. Cele konkursu:
 propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej;
 inspirowanie twórczych poszukiwań;
 upowszechnianie fotografii.
4. Warunki i zasady uczestnictwa:
 każdy autor może przesłać na konkurs do 5 prac, dotychczas nigdzie nie publikowanych,
wyłącznie pocztą elektroniczną;
 zdjęcia muszą spełniać następujące wymogi: zapisane jako JPEG lub TIFF, 300 dpi, dłuższy
bok 40 cm, RGB;
 do zdjęć należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową, zawierającą dane autora, godło
(zawierające od 4 do 8 znaków) i spis prac; oraz potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej;
 każde nadesłane zdjęcie – plik cyfrowy w nazwie powinno zawierać godło autora, numer
zdjęcia zgodny z kartą zgłoszeniową i tytuł (jeśli ma) według schematu: godło_numer_tytuł;
 udział w konkursie jest płatny; opłata wynosi 30,- zł.; wpisowe przeznaczone zostanie na druk
katalogu wystawy, w którym znajdą się zdjęcia nagrodzone, zakwalifikowane do wystawy
oraz lista wszystkich uczestników konkursu;

 opłatę należy przesłać na konto Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Ostrołęce, nr 28 2030 0045 1110 0000 0310 1370
do dnia 16 września 2018 roku.
 prace należy przesłać w wersji elektronicznej wraz z dołączonym plikiem karty zgłoszeniowej
na adres: konkurs@otf.ostroleka.pl w terminie do dnia 16 września 2018 roku;
 wypełnioną (papierową) kartę zgłoszeniową z własnoręcznym podpisem autora zdjęć należy
przesłać do dnia 16 września 2018 r. na adres:
Galeria Ostrołęka
plac gen. Józefa Bema 14
07-410 Ostrołęka
 kartę zgłoszeniową należy pobrać ze strony Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego
www.otf.ostroleka.pl
 uczestnik konkursu, zgłaszając fotografie, potwierdza jednocześnie, że jest ich autorem;
 nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
5. Dane osobowe
 Administratorem danych osobowych jest Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne z siedzibą
w Ostrołęce, plac gen. Józefa Bena 14, zwane dalej „organizatorem”.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych uczestników w celach związanych z realizacją konkursu.
 Organizator informuje, iż osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych,
prawo ich poprawienia lub żądania ich usunięcia na podstawie Ustawy o ochronie danych
osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z późn. zmianami;
6. Terminarz konkursu:
 nadsyłanie prac do dnia 16 września 2018 r.
 obrady jury – do dnia 23 września 2018 r.
 ogłoszenie listy uczestników wystawy – do dnia 25 września 2018 r.
 laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród do dnia 25 września 2018 r.
 wernisaż wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród – 2 listopada 2018 roku, godz. 19.00 w
Sali wystawowej galerii sztuki współczesnej „Galerii Ostrołęka” Ostrołęckiego Centrum
Kultury, plac gen. Józefa Bema 14 w Ostrołęce.
7. Jury konkursowe.
Organizatorzy powołają profesjonalne, 5 osobowe jury, w którego skład wejdą członkowie
Fotoklubu RP. Skład jury podany będzie na stronach internetowych organizatorów. Jury
zadecyduje o:
 zakwalifikowaniu prac do konkursu;
 przyznaniu nagród;
 zakwalifikowaniu prac na wystawę pokonkursową.
Informacja o wynikach konkursu udostępniona będzie na stronach internetowych organizatorów:
www.otf.ostroleka.pl i www.ock-ostroleka.pl
Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach konkursu drogą e-mailową.
8. Nagrody regulaminowe:
 I nagroda, Złoty Medal Fotoklubu RP oraz 1000,00 zł
 II nagroda, Srebrny Medal Fotoklubu RP oraz 700,00 zł
 III nagroda, Brązowy Medal Fotoklubu RP oraz 500,00 zł
Ponadto przewidziane są również 3 wyróżnienia rzeczowe każde o wartości około 200,00 zł.

Osobom, które otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł brutto, zostanie potrącony podatek
dochodowy 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).
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
9. Postanowienia końcowe
 Zdjęcia zaakceptowane przez jury do wystawy zostaną wydrukowane przez organizatorów
na arkuszach papieru formatu A3+

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na
konkurs w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w
dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających
się do rozpowszechniania w ramach działań organizatorów konkursu a także na wystawie
pokonkursowej i materiałach promocyjnych konkursu.
 Organizatorzy oświadczają, że nadesłane fotografie nie będą wykorzystywane do celów
komercyjnych, sprzecznych z ideą konkursu.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury konkursu.
 W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu OTF oraz pracownicy „Galerii
Ostrołęka” ani osoby z nimi spokrewnione w linii prostej.
 Przesłane pliki nie będą odsyłane autorom.
 Nagrody rzeczowe konkursu nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach
wzajemnych.
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestnika konkursu praw
osób trzecich.
Szczegółowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu 297643954,
w dni powszednie, w godzinach od 10.00 do 18.00

