
Regulamin konkursu fotograficznego 

„Tradycja w obiektywie” 

 

I. Organizator 

Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego 

II. Cele konkursu 

Popularyzacja folkloru. Przedstawienie zjawisk współczesnych inspirowanych kulturą 
tradycyjną. 

III. Założenia 

1. Konkurs jest kierowany do fotografów amatorów. 

2. Fotografie należy przesłać na adres mikolaje@poczta.umcs.lublin.pl w formacie JPG. 
Każdy plik powinien posiadać objętość w granicach 2-5 MB (min. 72 dpi. krótszy bok min 
2000px) . W tytule maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny.  

3. W e-mailu zgłoszeniowym należy podać następujące informacje:  

- dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres) 

- numer telefonu, adres e-mail 

- tytuł wraz numerem pliku i opcjonalnie szczegółowy opis zdjęcia. 

4. Każde zdjęcie winno posiadać nazwę złożoną z imienia, nazwiska, numeru zdjęcia oraz 
tytułu: IMIE_NAZWISKO_TYTUL_PRACY_01, IMIE_NAZWISKO_TYTUL_PRACY_02 
itd.  

5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach 
odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na 
rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, 
manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne.  

6. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. 

7. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 listopada 2014 r.  

8. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w żadnym innym 
konkursie.  

9. Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz 
majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób 
trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie 
wizerunku osób utrwalonych na fotografiach (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi 
zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 24 z pózn. zm.) Zgłaszając 
swoje zdjęcia do Konkursu uczestnik przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na 
rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w tym szczególnie w zakresie 
wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie 
internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych. 



10. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania - 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm). 

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatorów jury, które zadecyduje o 
przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzje jury będą 
ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.  

2. Laureaci otrzymają odpowiednio: 

I miejsce – 500 zł 

II miejsce – 300 zł 

III miejsce – 200 zł 

3. Zwycięzcy powiadomieni zostaną o wynikach konkursu telefonicznie lub e-mailem do 
01.12.2014 r.  

4. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas festiwalu. Dzień i 
godzina zostanie podana e-mailem. 

5. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniach 11-
21.12.2014 r. w ACK UMCS „Chatka Żaka” w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2014. 

6. Regulamin można pobrać na stronie www.mikolajki.folk.pl 

7. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie 
organizatorowi. 

 

Szczegółowych informacji udziela: 

Agnieszka Matecka – Skrzypek 

Tel. 601732249, 81/5333201 w. 114 

E-mail: amatecka3@gmail.com 

 

 


