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Regulamin Konkursu Fotograficznego „EKOLOGIA STELA”
1. Cel i temat konkursu
Temat konkursu: "Ekologia Stela".
Ekologia jest, najogólniej ujmując, nauką o porządku i nieporządku w przyrodzie oraz o wynikających z
tego konsekwencjach istotnych dla istnienia biosfery i człowieka. Celem konkursu jest przedstawienie tego,
co możemy odnaleźć w tej materii w przestrzeni naszego regionu. Poszukujemy "Ekologii Stela", czyli
takiej, która stąd pochodzi, która wynika z tradycji Śląska Cieszyńskiego i ma za sobą wiele lat
praktykowania. "Ekologia Stela" może być przestrogą, może być także dobrym przykładem do
naśladowania.

2. Organizatorzy
Organizatorami konkursu są:



Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne, ul. Rynek 12/28, 43-400 Cieszyn
Restauracja "Ekotradycja", ul. Bobrecka 15, 43-400 Cieszyn.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich miłośników fotografii z wyłączeniem członków Jury. Organizator
zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

3. Jury
W skład Jury wchodzić będą członkowie Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego
oraz przedstawiciele restauracji "Ekotradycja". Jurorzy będą odpowiedzialni za:





Kwalifikację do konkursu prac spełniających wymogi techniczne
Wyróżnienie dwudziestu z nadesłanych prac udziałem w wystawie konkursowej
Wyróżnienie trzech najlepszych prac i uhonorowanie ich autorów nagrodami
Poinformowanie o zakończeniu konkursu:
autorów zwycięskich i wyróżnionych prac - za pomocą poczty elektronicznej
wszystkich pozostałych zainteresowanych - za pomocą informacji umieszczonej na stronach
internetowych organizatorów i w mediach społecznościowych.

Uczestnicy nie mogą podważać ani odwoływać się od decyzji podjętych przez Jury.

4. Wymagania dotyczące nadsyłanych prac
Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.




Każdy uczestnik ma prawo do nadesłania maksymalnie 3 fotografii
Zdjęcia należy przesłać w formie elektronicznej na adres konkursctf@gmail.com
Pliki powinny być w formacie JPG, dłuższy bok min. 3000px, rozmiar maks. 5MB
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Nazwa pliku nie powinna zawierać danych osobowych autora, aby zachować anonimowość podczas
obrad Jury
Do zgłoszenia należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy (czytelna zdjęcie formularza lub
skan)
Uczestnik Konkursu składając swój podpis na formularzu zgłoszeniowym, oświadcza, że:
- posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym
do jej publikacji/lub rozpowszechniania w celach związanych z niniejszym konkursem
- w przypadku wizerunku osób znajdujących się na zdjęciach posiada odpowiednie zgody
na jego publikację
- nadesłane zdjęcie/-a nigdy nie brały udziału w innym konkursie fotograficznym i nie były
publikowane w żadnych wydawnictwach
- wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie1 swoich danych osobowych: imię, nazwisko, nr
telefonu, adres zamieszkania w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.
Uczestnicy niepełnoletni powinni dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych

5. Terminy




Nadsyłanie prac: od 13.08.2018 do 30.09.2018
Rozwiązanie konkursu: 05.10.2018
Wernisaż wystawy wyróżnionych prac, rozdanie nagród: 17.10.2018 o godzinie 18:00.

6. Nagrody





I miejsce
- kolacja dla dwóch osób wartości 100 zł w restauracji "Ekotradycja"
- warsztaty fotograficzne z członkami CTF w wybranym zakresie.
II miejsce
- zabieg terapeutyczny „zdrowie przez dotyk” o wartości 100 zł
- bon na wydruk 20 zdjęć w formacie 20x30
III miejsce
- zabieg refleksologii o wartości 70 zł
- bon na wydruk 100 zdjęć w formacie 10x15
Wyróżnienia:
- wyróżnione prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej, koszt przygotowania wystawy ponosi
Organizator
- autorzy wyróżnionych prac zostaną zwolnieni z opłaty wpisowej do Cieszyńskiego Towarzystwa
Fotograficznego (w przypadku chęci przystąpienia, do końca 2018 roku.

Nieodebrane nagrody przepadną.

1
w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku/jednolity tekst Dz.
U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późniejszymi zmianami
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„EKOLOGIA STELA”

Imię………………………… Nazwisko………………………….
Adres………………………………………………………………
Telefon…………………….. E-mail……………………………...

Lp.

Tytuł zdjęcia, nazwa pliku

1…………………………………………..………………………
2………………………….........................……………………….
3………………………………………….……………………….

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu fotograficznego „Ekologia stela” i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na
niezbędne do celów konkursu przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – Ustawa o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku / jednolity tekst Dz.U. Nr 101, poz. 926, z 2002 roku / z późniejszymi zmianami.

……………………………....................
(data i podpis autora prac a jeśli jest niepełnoletni, jego rodziców lub opiekunów prawnych)
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ZGODA RODZICA/ÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ W KONKURSIE
FOTOGRAFICZNYM

„EKOLOGIA STELA”
Wyrażam zgodę na udział mojego/mojej syna/córki/podopiecznego
…………………………………………………………
(proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz datę urodzenia)

W Konkursie Fotograficznym „EKOLOGIA STELA”
…………………………………………………………
(podpis rodzica/rodziców lub opiekuna prawnego oraz data)

