Patronat Honorowy - Prezydent Miasta £odzi

OBLICZA £ODZI 2014 - Konkurs Fotograficzny
REGULAMIN
Sponsor G³ówny - FotoABC - Centrum Foto SONY - www.fotoabc.com
Celem Konkursu jest prezentowanie i promocja twórczoœci fotograficznej, poœwiêconej £odzi.
Organizatorzy Konkursu szczególn¹ uwagê przyk³adaj¹ do czystoœci formy fotografii, która jako sztuka
pozwala budowaæ umiejêtnoœæ obserwowania i rejestrowania rzeczywistoœci zgodnie z zasadami kompozycji,
jednoczeœnie rozwijaj¹c wyobraŸniê i wra¿liwoœæ autora.
1. Organizatorem XVIII edycji Konkursu Fotograficznego OBLICZA £ODZI 2014 jest Ba³ucki Oœrodek Kultury
LUTNIA w £odzi, ul. £anowa 14.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografuj¹cych, z wyj¹tkiem osób zawodowo zajmuj¹cych
siê fotografi¹.
3. Zasady Konkursu okreœla niniejszy regulamin, który wchodzi w ¿ycie z dniem rozpoczêcia konkursu i obowi¹zuje
do czasu jego zakoñczenia.
4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych *:
I - do 16 lat * / II - powy¿ej 16 roku ¿ycia
oraz nastêpuj¹cych kategoriach tematycznych:
I – REPORTA¯
II – IMPRESJA
III - FOTOGRAFIA ULICZNA
5. W kategorii REPORTA¯ przyjmowane bêd¹ prace w zestawach 3-6 zdjêæ przedstawiaj¹cych jedno wydarzenie,
sytuacjê lub temat. Mo¿na z³o¿yæ maksymalnie 2 zestawy zdjêæ, z których ka¿dy traktowany bêdzie jako
oddzielna praca. Zestaw powinien posiadaæ szkic prezentacji lub uk³adu.
W kategorii IMPRESJA ka¿dy autor mo¿e przedstawiæ max. 3 pojedyncze, autonomiczne zdjêcia, bêd¹ce
odzwierciedleniem indywidualnego, kreatywnego spojrzenia na £ódŸ
W kategorii FOTOGRAFIA ULICZNA, ka¿dy autor mo¿e przedstawiæ max. 3 pojedyncze, autonomiczne zdjêcia,
przedstawiaj¹ce ludzi w ich codziennych sytuacjach, dla których t³em bêdzie £ódŸ.
6. Organizator dopuszcza prace w formacie nie mniejszym ni¿ 20 x 30 cm wykonane wy³¹cznie na papierze
fotograficznym oraz bezwarunkowo zapisane w postaci elektronicznej na p³ycie CD w rozdzielczoœci 300 DPI.
7. Zdjêcia tylko w formie papierowej lub tylko w formie cyfrowej nie wezm¹ udzia³u w Konkursie.
8. Do prac powinna byæ do³¹czona zaklejona koperta - opatrzona god³em autora oraz dopiskiem
OBLICZA £ODZI 2014 - zawieraj¹ca:
- imiê i nazwisko autora,
- datê urodzenia / wiek / kategorie wiekow¹,
- adres do korespondencji (wraz z kodem pocztowym)
- adres e-mail,
- numer telefonu,
- p³ytê CD z plikami zdjêæ w postaci elektronicznej w rozdzielczoœci 300 DPI,
- nazwê szko³y, zak³adu pracy,
- w³asnorêcznie podpisane oœwiadczenie o nieodp³atnym przeniesieniu autorskich praw maj¹tkowych
oraz wyra¿eniu zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych
(wzór oœwiadczenia stanowi za³¹cznik do Regulaminu).
9. Prace powinny byæ opisane na odwrocie metryk¹ zawieraj¹c¹:
- god³o autora,
- nazwê kategorii,
- tytu³ pracy lub zestawu zdjêæ,
- technika / model aparatu, obróbka /,
- numer zdjêcia w zestawie, plan prezentacji.
www.facebook.com/pages/Oblicza-Lodzi-Konkurs-Fotograficzny

10. Prace nale¿y nades³aæ na adres:
Ba³ucki Oœrodek Kultury LUTNIA; ul. £anowa 14; 91-103, £ÓD;
z dopiskiem: OBLICZA £ODZI 2014 lub z³o¿yæ je osobiœcie w siedzibie BOK LUTNIA w godz: 10:00 – 19:00.
Termin nadsy³ania lub sk³adania prac up³ywa z dniem 09 maja 2014r.
Za datê zg³oszenia uwa¿a siê datê wp³yniêcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora.
Zdjêcia, które dotr¹ do siedziby organizatora po tym terminie nie wezm¹ udzia³u w Konkursie.
Dotyczy to tak¿e prac wys³anych poczt¹.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenie i zaginiêcie prac w transporcie pocztowym
i kurierskim.
12. Organizator nie odsy³a prac. Nagrodzone i wyró¿nione oraz zakwalifikowane na wystawê fotografie
przechodz¹ na w³asnoœæ Ba³uckiego Oœrodka Kultury jako dokumentacja Konkursu.
Pozosta³e prace mo¿na odebraæ osobiœcie w dniach 01.VII. - 29.VIII.2014r. w godz. 10:00 – 17:00.
Noœnik elektroniczny pozostaje w³asnoœci¹ Organizatora.
Prace nieodebrane przechodz¹ na w³asnoœæ Organizatora.
13. Ba³ucki Oœrodek Kultury LUTNIA zastrzega sobie prawo do bezp³atnego wykorzystania i przetwarzania
prac dopuszczonych do Konkursu i Wystawy OBLICZA £ODZI 2014 we wszystkich publikacjach,
prezentacjach oraz w ramach programów TV a tak¿e na innych noœnikach przetwarzania danych.
Przeniesienie autorskich praw maj¹tkowych odbêdzie siê w drodze z³o¿enia przez ka¿dego uczestnika Konkursu
pisemnego oœwiadczenia.
14. Z³o¿enie oœwiadczenia jest warunkiem wziêcia udzia³u w Konkursie.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wy³¹czenia z udzia³u prac, które naruszaj¹ regulamin Konkursu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwo³ania Konkursu z przyczyn od niego niezale¿nych.
17.* Osoby niepe³noletnie do³¹czaj¹ pisemn¹ zgodê rodziców lub opiekunów na udzia³ w Konkursie.
( * wzór oœwiadczenia stanowi za³¹cznik do Regulaminu - pkt. 6)
18. Organizator powo³a niezale¿ne Jury, które przyzna nastêpuj¹ce nagrody:
NAGRODA - OBLICZA £ODZI 2014 - cyfrowy aparat fotograficzny
ufundowany przez Sponsora G³ównego - firmê FotoABC - Centrum Foto SONY - www.fotoabc.com
NAGRODA G£ÓWNA oraz WYRÓ¯NIENIA w ka¿dej z kategorii wiekowej oraz dokona wyboru prac
na wystawê OBLICZA £ODZI 2014.
19. Jury oraz organizator zastrzega sobie prawo do innego podzia³u nagród, b¹dŸ te¿ nie przyznaæ Nagrody
Specjalnej. Werdykt Jury jest nieodwo³alny. Decyzje Jury s¹ ostateczne.
Laureaci zostan¹ powiadomieni przez Organizatora drog¹ e-mailow¹ lub telefoniczn¹.
20. Wyniki Konkursu zostan¹ podane na stronie internetowej organizatora: www.bok.lodz.pl oraz
na oficjalnych stronach konkursowych: www.obliczalodzi.pl / www.15lat.obliczalodzi.pl
21. Terminarz:
- nadsy³anie prac: do 09.V.2014r.
- posiedzenie Jury / ocena prac: 19 - 24.V.2014r.
- otwarcie wystawy: 13.VI.2014r., godz. 19:00
w Galerii In Blanco Ba³uckiego Oœrodka Kultury LUTNIA w £odzi; ul. £anowa 14
- termin prezentacji wystawy pokonkursowej: 13.VI. - 29.VIII.2014r.
- odbiór prac nie bior¹cych udzia³u w wystawie: 01.VII. - 29.VIII.2014r.
Informacje na temat Konkursu mo¿na uzyskaæ w sekretariacie
Ba³uckiego Oœrodka Kultury LUTNIA, ul. £anowa 14. £ódŸ,
tel. 42 652 62 27;
www.bok.lodz.pl
e-mail: obliczalodzi.foto@wp.pl

Komisarz Konkursu OBLICZA £ODZI 2014
Mateusz B³a¿ejewski (tel. 42 652 62 27)
Serdecznie zapraszamy do udzia³u w Konkursie
bok / obliczalodzi / 2014

www.facebook.com/pages/Oblicza-Lodzi-Konkurs-Fotograficzny
www.bok.lodz.pl

