
ULICA FASCYNUJE – 2018 
KONKURS FOTOGRAFII ULICZNEJ  

Regulamin 
 

1. Konkurs organizowany jest przez autorów zespołu twórczego „Architektury i Street-foto” 
Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. 

2. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii ulicznej i reportażowej. 
3. Konkurs ma charakter otwarty, nie tylko dla członków ZTF. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia (wykonane od początku 2018 roku).  
5. Prace należy dostarczyć na papierze w formacie 20x30cm osobiście lub wysyłając na adres: 

Foto-salon Rever, Al. Niepodległości 8a/1, 65-048 Zielona Góra z dopiskiem „konkurs ULICA 
FASCYNUJE””. Każda praca powinna być z tyłu podpisana godłem konkursowym autora, czyli 
wymyśloną nazwą identyfikująca uczestnika np. „drwal”  

6. Do przesyłki należy dołączyć podpisaną godłem zamkniętą kopertę zawierająca kartę 
zgłoszenia, czyli imię i nazwisko, tytuł swojej pracy, miejsce zamieszkania, e-mail. 

7. Dodatkowo prace należy wysłać w formie elektronicznej na adres: konkurs-ztf@wp.pl z 
wymienionym w treści wybranym przez siebie godłem. 

8. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej 
ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: 
• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;  
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie); 

9. Wymagania techniczne dla zdjęć cyfrowych: 
• pliki w formacie JPG. 
• dłuższy bok nie krótszy niż 2000 pikseli; 
Z takim zastrzeżeniem, że zdjęcie zrobione smartfonem powinno być przesłane w 

 możliwie jak największym formacie, w oryginalnym pliku (pliku źródłowym) z danego 
 aparatu komórkowego. 

10. Zdjęcia nie mogą posiadać żadnych znaków: wodnych, inicjałów, napisów identyfikujących 
autora. 

11. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone 
prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na 
wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia 
i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na stronach 
internetowych organizatorów konkursu, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie2 i 
zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do 
ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie. 

12. Organizator zobowiązuje się do wykorzystywania nadesłanych fotografii jedynie w ramach 
organizowania i promocji niniejszego konkursu i/lub jego kolejnych edycji. 

13. Zdjęcia należy nadsyłać do północy 30 września 2018 roku. 
14. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
15. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem oraz odbiegające 

od tematu konkursu. 
16. Zdjęcia oceniać będzie Jury w składzie członków zespołu twórczego Architektury i 

Street-Foto oraz członkowie Zarządu ZTF. 
17. Najlepsze fotografie zostaną nagrodzone: 

za I miejsce - dyplom i nagroda niespodzianka 
za II miejsce - dyplom 
za III miejsce - dyplom 

18. Ogłoszenie nazwisk autorów wyróżnionych prac odbędzie się na zebraniu ZTF w dniu 16 
października 2018 roku oraz będzie podane na stronie www.ztf.zgora.pl 

19. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub 
pocztą elektroniczną do dnia 31 października 2018 r. 

20. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody, na 
przetwarzanie przez organizatora konkursu, ich danych osobowych na potrzeby konkursu 
(ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póź. zm.). 


