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Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, akceptuję regulamin konkurs i wyrażam 
zgodę na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. 
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych.
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Międzynarodowe Konfrontacje Fotograficzne 
„TYLKO JEDNO ZDJĘCIE 2013” 

                                                                REGULAMIN:

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu światowej fotografii artystycznej
i ukazanie wszystkich kierunków, tendencji oraz technik fotograficznych.
Dzięki konfrontacjom  budujemy od 5 lat znakomitą, wyselekcjonowaną historię fotografii 
naszego globu.

                

                                                         WARUNKI UDZIAŁU:

1. Konfrontacje mają charakter otwarty, dostępny dla wszystkich fotografujących z całego
    świata.
2. Każdy autor może nadesłać tylko (1) jedno zdjęcie z ostatnich 3 lat swojej twórczości
   

3. Tematyka i technika prac jest dowolna.
4. Format prac: 30 cm x 40 cm  lub 30 x 45 cm z naturalnymi odchyleniami.
5. Za udział w konkursie należy wnieść opłatę w wysokości 30 zł. PLN, 
   10 euro lub 12 dolarów USA (dotyczy autorów z zagranicy) na konto:

                               MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W JAROSŁAWIU
            PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU
                                             56 8642 1155 2015 1506 55 19 0001 
                                                 lub PayPal mok@pro-onet.pl

   z dopiskiem “Tylko Jedno Zdjęcie 2013” z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem
   autora pracy.
                                                    Prace należy przesłać na adres:
                                                 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
                                                        PL. A. MICKIEWICZA 6
                                                            37-500 JAROSŁAW
                                                                      POLSKA

                                                               OCENA PRAC:

1. Oceny prac, podziału nagród, wyboru prac do katalogu oraz na wystawę dokona Jury
    powołane przez organizatorów.
2. Nagrodzone  i wyróżnione w konkursie prace przechodzą na własność organizatora.
3. Każdy uczestnik wystawy pokonkursowej otrzyma pamiątkowy katalog.

     

  W tej edycji konkursu nie przyjmujemy prac drogą elektroniczną!

 w formie papierowej - nie podklejone, nie oprawione wraz z czytelnie wypełnioną kartą 
    zgłoszenia, wglądówką na płycie CD (do rozdzielczości A4 na potrzeby publikacji pracy
    w katalogu) oraz oświadczeniem dotyczącym autorstwa pracy.

                                                             KALENDARIUM:
1. Ostateczny i nieodwołalny termin nadsyłania prac do 9 września 2013 r. (nie liczy się 
    data stempla pocztowego).
2. Obrady jury odbędą się 13 września 2013 r.
3. Powiadomienie uczestników o decyzjach jury oraz ogłoszenie wyników konkursu 
    na stronie internetowej www.mok-jar.pl i www.jaroslaw.pl do 25 września 2013 r.
4. Ekspozycja prac: 19 X - 30 XI 2013 r.
5. Zwrot prac autorom -  do 31 grudnia 2013 r.

                        UWAGI KOŃCOWE:

1. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą podlegać ocenie jury.
2. Fotografie, które brały udział w poprzednich edycjach konfrontacji nie będą oceniane 
    oraz eksponowane na wystawie pokonkursowej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie 
    prac podczas transportu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego, nieodpłatnego rozpowszechniania, 
    utrwalania i powielania prac na potrzeby konfrontacji tj: prezentacji wystawy 
    pokonkursowej, reprodukcji w katalogu, broszurach, w mediach, internecie a także 
    okolicznościowych wydawnictwach marketingowych i promujących konfrontacje.
5. Nadesłana praca  jest równoznacznie oświadczeniem posiadania praw autorskich 
    do zdjęcia. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne 
    zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografii na potrzeby 
    konfrontacji. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim 
    i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z późn. zm.
6. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
    osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
    (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) na potrzeby Konfrontacji i w celach 
    marketingowych. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 
    opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 
    informacji opartych na zgłoszeniu sporządzonym przez uczestników.

                                                                      NAGRODY:
Złoty, srebrny i brązowy medal FIAP,
Złoty, srebrny i brązowy medal Stowarzyszenia Fotoklubu RP
Nagroda Fundacji „Fotografia dla Przyszłości”.
Nagrody pieniężne I, II, III oraz Wyróżnienia ufundowane przez organizatorów.
Nagroda „Gazety Jarosławskiej”
Nagroda Portalu POD24.pl 
Nagroda Klubu Fotograficznego „Atest 70” w Jarosławiu
Nagrody sponsorów.
Jury zastrzega sobie inny podział nagród.

   Szczegółowych informacji udzielają:
kurator konkursu Krzysztof Peszko tel.: (16) 621 32 94 

 oraz 
sekretarz konkursu Marzena Stęc tel.: (16) 621 58 44  e-mail: onephoto@mok-jar.pl

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia na stronach internetowych: 
www.mok-jar.pl i www.jaroslaw.pl


