Grudziądz Foto 2018
Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu już po raz dwudziesty organizuje konkurs fotograficzny zatytułowany
,,Grudziądz Foto 2018’’, zwanym dalej “konkursem”, będzie rozstrzygany na przełomie maja i czerwca br.
i uwieńczony zostanie wystawą pokonkursową w Galerii Akcent.
,,Grudziądz Foto 2018’’ jest konkursem związanym z życiem miasta i wydarzeniami, które miały miejsce w roku
2016 w Grudziądzu.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
- I etap - selekcja na podstawie nadesłanych “wglądówek”, zakwalifikowanie do wystawy
- II etap - wykonanie powiększeń ustalonych przez organizatora. Otwarcie wystawy pokonkursowej.
REGULAMIN KONKURSU
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący ( profesjonalni i nieprofesjonalni),
którzy nadeślą prace na temat życia i wydarzeń Grudziądza w 2017 roku.
Zdjęcia odbiegające od tematu nie będą oceniane przez Jury.
2. Prace będą oceniane w CZTERECH kategoriach
- Fotografia reportażowa
- Fotografia artystyczna
- Najlepszy debiut
- Fotografia wykonana telefonem komórkowym
3. W ,,Grudziądz Foto 2018’’ biorą udział zdjęcia czarno-białe i kolorowe, które nie były prezentowane wcześniej na innych
konkursach.
4. Minimalny format nadsyłanych fotografii to format zbliżony do A4 , co oznacza, że prace przekraczające
format A4 biorą udział w konkursie.
Prace mniejszego formatu nie będą oceniane przez Jury.
Zdjęcia z telefonu komórkowego nie podlegają obróbce komputerowej.
Dopuszcza się obróbkę przeprowadzoną w telefonie komórkowym, jeżeli telefon posiada takie możliwości.
5. Każdy autor może nadesłać dowolną ilość fotografii (w formacie pkt.4 regulaminu).
6. Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić GODŁO (symbol, znak graficzny np..”kółko”, “kwiatek”), krótki opis
zdarzenia, które przedstawia dana fotografia oraz informację o tym, czy autor brał udział we wcześniejszych edycjach
konkursu (DEBIUT lub Brałem udział we wcześniejszych edycjach). Uczestnik zobowiązany jest do zamieszczenia
informacji dotyczącej typu aparatu fotograficznego, jakim wykonał zdjęcie (aparat: cyfrowy, analogowy, tel.
komórkowy). W zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem muszą znajdować się : IMIĘ I NAZWISKO autora,
ADRES , telefon kontaktowy, adres e-mail oraz płyta CD ze zdjęciami nadesłanymi na konkurs.
W metryczce proszę podać wiek autora prac. W przypadku , gdy uczestnik ma poniżej 18 lat, wymagana jest
pisemna zgoda rodzica, opiekuna prawnego na udział w konkursie.

7. Cykl fotografii musi być wyraźnie oznaczony.
Jury przysługuje prawo zakwalifikowania części zdjęć z danego cyklu.
8. Nieopisana fotografia nie bierze udziału w konkursie.
9. Prace nadesłane na konkurs będą oceniane przez jury, w skład którego wchodzą fotograficy oraz przedstawiciele
Organizatora.
Jury dokona kwalifikacji prac do wystawy pokonkursowej.
10. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione. Organizator przewiduje następujące nagrody:
Grand Prix - 1500 zł
Nagroda rzeczowa w kategorii - Zdjęcie reportażowe
Nagroda rzeczowa w kategorii - Zdjęcie artystyczne
Nagroda rzeczowa w kategorii - Najlepszy debiut
Nagroda rzeczowa w kategorii - Najlepsze zdjęcie wykonane telefonem komórkowym
! W każdej kategorii przewidziane są wyróżnienia/e w formie nagród rzeczowych.
11. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
12. Jury dokona oceny nadesłanych prac. Prace nagrodzone zostaną powiększone z negatywów i płyt CD
dostarczonych przez autorów.
Powiększenia zostaną wykonane na koszt Organizatora.
13. Prace nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane przechodzą na własność Organizatora konkursu,
czyli Centrum Kultury Teatr oraz UM w Grudziądzu.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, TV
oraz w katalogu wystawy pokonkursowej.
15. Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w Galerii Akcent przy ul. Wybickiego 38/40 w Grudziądzu
od 14 czerwca 2018 roku z okazji Dni Grudziądza.
16. Każdy z uczestników konkursu ,,GRUDZIĄDZ FOTO 2018 " otrzyma dyplom uczestnictwa.
17. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu jest Organizator - Centrum Kultury Teatr
w Grudziądzu.
18. Biorąc udział w konkursie, uczestnik zrzeka się praw majątkowych do nadesłanych fotografii i wyraża
zgodę na nieodpłatną publikację. Oświadcza, że przystępując do konkursu ma zgodę na publikację
niniejszych zdjęć, uzyskaną od osób, których wizerunki utrwalono na fotografii. Udział w konkursie jest
jednoznaczny z akceptacją regulaminu, a prawa do dysponowania nadesłanymi zdjęciami przekazane są
na Organizatora (tj. CK Teatr oraz UM w Grudziądzu), którzy mogą wykorzystywać nieodpłatnie
nadesłane fotografie do celów promocyjnych miasta Grudziądza.
19. Złożenie prac do Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu jest równoznaczne z uznaniem warunków
niniejszego regulaminu.
20. Wyniki konkursu są tajne . Laureaci o wygranej dowiadują się podczas otwarcia wystawy, na której wręczane
są nagrody i wyróżnienia.

21. Terminarz konkursu:
Składanie prac na konkurs do 04 maja 2018 r.
Spotkanie Jury i ocena fotografii 7 maja 2018r.
Wykonanie powiększeń do 31 maja 2018 r.
Ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej 14 czerwca 2018 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w/w terminów, o czym powiadomi
w lokalnych mediach.

CENTRUM KULTURY TEATR
UL. TEATRALNA 1
86-300 GRUDZIĄDZ
z dopiskiem

,,Grudziądz Foto 2018’’.

22. Zgłoszenia na konkurs przyjmuje Marianna Gitner-Sawistowska
Informacje dotyczące konkursu - Marianna Gitner-Sawistowska (organizator konkursu) - od poniedziałku do
piątku podnr tel. 56 462 09 58
E-mail:plastyk@teatr.grudziadz.pl
! W przypadku fotografii cyfrowej w kopercie z godłem i nazwiskiem powinna znajdować się płyta CD
z nagranymi zdjęciami biorącymi udział w konkursie, zdjęciem autora i krótkim opisem biograficznym.
! W przypadku fotografii analogowej do koperty winna być dołączona płyta CD z krótką notką biograficzną
i zdjęciem autora oraz negatywem.
! W przypadku fotografii z telefonu komórkowego w kopercie z wglądówkami winna znajdować się płyta CD
z nagranymi zdjęciami biorącymi udział w konkursie, zdjęciem autora i krótkim opisem biograficznym.

GODŁO
„TYTUŁ”
- KRÓTKI OPIS MIEJSCA, ZDARZENIA
APARAT CYFROWY lub ANALOGOWY lub TEL. KOMÓRKOWY

IMIĘ:
NAZWISKO:
WIEK:
ADRES:
TEL.
E-MAIL

- DEBIUT
- BRAŁAM/EM UDZIAŁ WE WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI KONKURSU

przykład opisu fotografii

kartka z danymi

CD - zdjęcia na konkurs
- notka biograficzna

