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REGULAMIN KONKURSU 

 I  ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu  Fotograficznego  KRAJOBRAZ POLSKI -  

"CZTERY PORY ROKU -ZIMA" - jest Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne. 

1.1 Konkurs opracowuje i przeprowadza Zespół Twórczy KRAJOBRAZ Zielonogórskiego 

Towarzystwa Fotograficznego. 

II CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest : 

-  prezentacja i promocja fotografii jako dziedziny sztuki i języka komunikacji 

 kulturowej;  

- popularyzacja twórczości fotograficznej; 

- inspiracja rozwoju zdolności twórczych; 

- promowanie piękna polskiego krajobrazu; 

- eksponowanie zimowych walorów polskiego krajobrazu;  

- zatrzymanie w kadrze wycinka krajobrazu Polski w okresie zimy, uchwycenie jego 

 piękna i wyjątkowości, mając na uwadze przesłanie Roberta Bressona:  

"Fotografując staraj się pokazać to, czego bez ciebie nikt by nie zobaczył" 
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III ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs jest otwarty i skierowany do wszystkich pełnoletnich pasjonatów 

fotografii,  za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2. niniejszego Regulaminu Konkursu. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie, członkowie Jury, a także 

członkowie ich najbliższych rodzin.  

3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które 

wcześniej nie były nagradzane. 

4. Przedmiotem Konkursu są wyłącznie fotografie, których tematyka wiąże się z podanym 

tytułem KRAJOBRAZ POLSKI "CZTERY PORY ROKU - ZIMA" 

5 . Udział w konkursie jest odpłatny w postaci wpisowego w wysokości 10 zł, które przekazać 

należy na konto organizatora konkursu: Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne  -             

PKO BP 59 1020 5402 0000 0302 0321 2461 

adres: Al. Niepodległości 8a/1, 65-001 Zielona Góra , z dopiskiem: wpisowe w konkursie ZTF - 

Krajobraz Polski ZIMA oraz imię i nazwisko autora zdjęcia. 

6. Prace nieopłacone nie będą podlegały ocenie Jury. 

7. Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs max. 2 prace.  

8. Prace muszą być wykonane w latach 2017-2018 

9. Każdy wysłany plik zdjęciowy winien być opisany: imię i nazwisko autora oraz numer 

zdjęcia . 
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10.  W treści maila należy podać: 

a) przywołując  numer zdjęcia, opisać miejsce wykonania zdjęcia (region z nazwą 

miejscowości/miejsca) oraz okres wykonania zdjęcia (miesiąc i rok); 

b) imię i nazwisko autora zdjęcia, pełny adres oraz numer telefonu kontaktowego; 

c) prace anonimowe nie będą przyjmowane. 

11. W tym samym mailu należy przesłać dowód wpłaty za uczestnictwo w konkursie.  

12. Wymagania techniczne pracy: 

a)  rozdzielczość: nie mniej niż 300 dpi  

b) dłuższy bok nie mniej niż 2000 pikseli  

c) na fotografiach nie mogą znajdować się żadne napisy, znaki, oznaczenia, w tym min. podpisy, 

znak wodny, logo.  

d) jedno zdjęcie nie może przekraczać 8 MB 

 

IV TERMIN, MIEJSCE I ZASADY NADSYŁANIA PRAC 

1. Termin nadsyłania prac od dnia 1.02.2018 r. do dnia 28.02.2018 r. 

2.  Prace na konkurs należy przesyłać tylko w formie cyfrowej zapisane jako JPG na adres: 

fotokrajobraz@wp.pl 

3. Organizator w ciągu 2 dni od otrzymania drogą elektroniczną prac na konkurs zwrotnie 
dokona potwierdzenia otrzymania prac. 

3.1.  Jeśli w ciągu 2 dni od wysłana prac na adres mailowy wskazany w niniejszym 
Regulaminie autor zdjęć nie otrzyma potwierdzenia, proszony jest o bezpośredni kontakt                 
z Organizatorem Konkursu ZTF w osobie: Małgorzata Chomont tel. 604 453 004 
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4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych w niniejszym 

regulaminie oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, publikowanie i przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 

2002r. Nr 101 poz.926). 

5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie 

Organizator. 

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone do 

konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego. 

7.Przekazanie prac na Konkurs oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie 

naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw do wizerunku, praw majątkowych                 

i autorskich). 

8. Uczestnik konkursu, poprzez udział w Konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych zdjęć z poszanowaniem autorskich praw 

osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu,                       

a także wykorzystaniem zdjęć do planowanej wystawy pokonkursowej, zdjęć do katalogów 

wystawowych, ulotek promocyjnych, plakatów, na strony ztf.zgora.pl oraz facebook 

Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne a także w prasie. 

9. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem, nadesłane po terminie nie będą oceniane.  

V KALENDARIUM 

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 17.03.2018r. na stronie publicznej 

facebooka Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne oraz na www.ztf.zgora.pl 

Dodatkowo, Laureaci zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty 

elektronicznej. 
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VI SKŁAD JURY I NAGRODY 

1. SKŁAD JURY 

Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury w składzie: 

Paweł Sulatycki - Prezes i współtwórca Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. 

Wykłada fotografię na Uniwersytecie Zielonogórskim, prowadzi własną Szkołę Fotografii                    

w Zielonej Górze, autor wystawy indywidualnej - Zielona Góra, eksponowanej w Muzeum 

Ziemi Lubuskiej. 

Jarosław Dulemba - Artysta, fotograf. Autor lub uczestnik ponad trzydziestu wystaw 

fotograficznych  indywidualnych i zbiorowych w latach 1993 – 2008. Autor dwóch książek: 

„Pokój z widokiem na pustynię”, „Depesza z pastwiska w dolinie”. Reżyser i scenograf 

spektakli teatralnych. Autor cyklu felietonów o sztuce współczesnej oraz trzech Radiowych 

Książek Poetyckich. Wykładowca fotografii na Uniwersytecie Zielonogórskim. 

Małgorzata Chomont - Wiceprezes i współtwórca Zielonogórskiego Towarzystwa 

Fotograficznego. Lider Zespołu Twórczego Krajobraz. Instruktor fotografii krajobrazowej                      

w Szkole Fotografii Pawła Sulatyckiego. Prowadzi warszawskie spotkania o tematyce 

krajobrazu. Członek Stowarzyszenia Przeciw Nicości, promującego fotografię krajobrazową -           

artystyczną. Laureatka wielu wyróżnień w konkursach fotografii krajobrazowej.  

 

2. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

3. Jury przyzna  

I miejsce - nagroda książkowa w tematyce fotografii krajobrazowej 

II i III miejsce -  dyplomy  

4. Jury zastrzega sobie prawo do dodatkowego wyłonienia wyróżnień, które uhonorowane 

zostaną dedykowanymi dyplomami wyróżnień. 
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5. Nagroda oraz dyplomy zostaną wysłane na adres podany w mailu przez uczestnika 

konkursu. 

6. Osoby zakwalifikowane do konkursu na życzenie, otrzymają krótką recenzję nadesłanych 

prac. Takie życzenie należy zgłosić w treści maila w momencie przesyłania prac. 

 VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją REGUAMINU KONKURSU                   

w całości.  

Nie przestrzeganie postanowień regulaminu, skutkuje niedopuszczeniem prac tego  

autora w konkursie. 

2. Organizator zastrzega sobie również prawo do przedłużenia Konkursu, w razie wystąpienia 

okoliczności od niego niezależnych. 

3. Organizator planuje kolejne edycje konkursu, a mianowicie: 

TYTUŁ KONKURSU TERMIN NADSYŁANIA PRAC OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

KRAJOBRAZ POLSKI - CZTERY 

PORY ROKU - WIOSNA 

21III-31V 2018 16 VI 2018 

KRAJOBRAZ POLSKI - CZTERY 

PORY ROKU - LATO 

22 VI-31 VIII 2018 15 IX 2018 

KRAJOBRAZ POLSKI - CZTERY 

PORY ROKU - JESIEŃ 

23 IX-30 XI 2018 10 XII 2018 

4. W zamyśle wszystkie edycje konkursu  mają stworzyć obraz polskiego krajobrazu w okresie 

czterech pór roku. 

5. W finale, Organizator konkursu planuje stworzyć wystawę pokonkursową, na którą będą 

składać się wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace. 

6. Termin wystawy planowany jest na styczeń  2019 r. i zostanie podany  na stronie 

publicznej Facebooka Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne oraz na www.ztf.zgora.pl. 

7. Wszelkie sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga 
organizator konkursu - Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne  
 

Kontakt z organizatorem konkursu z ramienia ZTF - Małgorzata Chomont  tel. 604 453 004 


