REGULAMIN KONKURSU
ŚLĄSKA FOTOGRAFIA PRASOWA – NAJLEPSZE ZDJĘCIA 2019 ROKU

§1
1. Organizatorem Konkursu Śląska Fotografia Prasowa 2019 (najlepsze zdjęcia 2019 roku)
zwanym dalej „Konkursem” jest Biblioteka Śląska w Katowicach zwana dalej
„Organizatorem”, we współpracy z Instytutem Twórczej Fotografii w Opawie.
2. Kapitułę Konkursu Śląska Fotografia Prasowa 2019 zwaną dalej „Kapitułą” powołał
Organizator Konkursu.
3. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych fotografii nadesłanych
na Konkurs.
4. W Konkursie mogą uczestniczyć profesjonalni fotograficy, freelancerzy i amatorzy związani ze
Śląskiem (województwo śląskie, dolnośląskie, opolskie oraz województwo morawsko-śląskie
w Republice Czeskiej) poprzez: miejsce zamieszkania lub współpracę ze śląskimi mediami
lub instytucjami.
§2
1. W Konkursie oceniane są prace wykonane od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2. Zgłoszenie na Konkurs obejmuje:
zdjęcia w formacie: 20 x 30 cm (krótszy bok) 30 x 45 cm (dłuższy bok), opisane na odwrocie
(imię i nazwisko, data i miejsce wykonania pracy, tytuł fotografii i/lub tytuł cyklu oraz
ewentualny opis. Jeśli praca nie ma tytułu, prosimy o adnotację „bez tytułu”);
formularz zgłoszeniowy z opisem prac, prawidłowo wypełniony z dokładnym adresem
zamieszkania autora wraz z numerem telefonu i adresem e-mail (poczty elektronicznej),
dostępny również na stronie internetowej Biblioteki Śląskiej: www.bs.katowice.pl;
płytę CD/DVD zawierającą zdjęcia w wersji cyfrowej, w formatach jpg (kompresja 12
maksimum, rozdzielczość 300 dpi) oraz plik tekstowy zawierający dane z odwrotu zdjęć
(imię i nazwisko autora, data i miejsce wykonania pracy, tytuł fotografii i/lub tytuł cyklu
oraz ewentualny opis. Jeśli praca nie ma tytułu, prosimy o adnotację „bez tytułu”);
klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych.
Treść podpisów i opisów (zamieszczonych na odwrocie prac, w formularzach i na płytach)
będzie dla Organizatora podstawą do zredagowania podpisów dopełniających prezentowane
fotografie na wystawie i w katalogu.
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów i redakcji opisów oraz
tytułów zdjęć.
3. Każdy autor może dostarczyć nie więcej niż 6 prac. Mogą to być zdjęcia pojedyncze i/lub
fotoreportaże. W przypadku fotoreportażu cały cykl będzie oceniany jako jedna praca,
a może się on składać maksymalnie z 6 zdjęć. Łączna liczba zdjęć nadesłanych przez jednego
uczestnika to 36.
Należy zaznaczyć kolejność fotografii (dotyczy fotoreportaży).
4. Zdjęcia mogą być czarno-białe lub kolorowe.
Tematyka prac dowolna.
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5. Uczestnicy Konkursu zapewniają Organizatora, że praca nie narusza praw osób trzecich,
a w szczególności jej rozpowszechnianie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do
ochrony wizerunku osób przedstawionych na fotografiach.
6. Do Konkursu dopuszcza się zdjęcia, będące wynikiem jednorazowej ekspozycji. Fotomontaże
i multiekspozycja nie będą brane pod uwagę. Dopuszcza się podstawową obróbkę cyfrową
(taką jak w ciemni).
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
8. Prac nadesłanych na Konkursu Organizator nie zwraca, zostają one jednak włączone do
zbiorów Biblioteki Śląskiej.
§3
1. Prace należy nadsyłać na adres:

Biblioteka Śląska w Katowicach
Dział Promocji
plac Rady Europy 1
40-021 Katowice
z dopiskiem ŚLĄSKA FOTOGRAFIA PRASOWA 2019

do 10 lutego 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Prace można również dostarczyć osobiście do Działu Promocji Biblioteki Śląskiej.
2. Ogłoszenie werdyktu Kapituły oraz uroczystość wręczenia nagród Śląskiej Fotografii Prasowej
2019 odbędą się w marcu 2020 roku w Galerii Holu Głównego Biblioteki Śląskiej.
§4
1. Spośród fotografii spełniających wymogi Regulaminu Konkursu Kapituła dokona wyboru
najlepszych prac, które zostaną wyeksponowane na wystawie i opublikowane w katalogu.
2. Spośród prac wyeksponowanych na wystawie Kapituła wyłoni trzech głównych laureatów.
Laureaci zostaną wyróżnieni nagrodami pieniężnymi:
I Nagroda – 4000 zł
II Nagroda – 3000 zł
III Nagroda – 2000 zł
3. Kapituła zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac z powodów Regulaminowych.
Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.
4. Informacji na temat Konkursu udziela:
Dział Promocji Biblioteki Śląskiej
tel.: (+48) 32 20 83 739
e-mail: promocja@bs.katowice.pl
Informacje na temat Konkursu dostępne są również na stronie: www.bs.katowice.pl

_____________________________________
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