§1 PRZEDMIOT KONKURSU
1 Przedmiotem konkursu jest fotografia pokazująca budynek poprzez detal architektoniczny; pokazanie poprzez zdjęcie, że detal
to integralna część budynku, a zbiór detali decyduje o charakterze budynku.
2 Detal jest tutaj rozumiany na kilka sposobów:
2.1. jako element dekoracyjny budynku
2.2. jako szczegół konstrukcji charakterystyczny dla danego obiektu architektonicznego
2.3. jako część całego obiektu, która decyduje o charakterze, kształtuje cały budynek
3 Przedstawiony na zdjęciu budynek musi być zlokalizowany w Częstochowie.
4 Konkurs jest próbą odpowiedzi na pytanie jakie elementy są najważniejsze w kreowaniu charakteru budynku. Warto zwrócić
uwagę na historyczne i współczesne oblicze budynków w Częstochowie, gdyż to one na nowo nadają miastu charakter.
§2 CELE KONKURSU
1. Celem konkursu jest pokazanie piękna architektury poprzez detal. Prawdziwie przemyślaną i dobrze zaprojektowaną
architekturę można rozpoznać po dopracowanych detalach. Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na to, że budynek to coś
więcej niż ściany i dach – budynek to zbiór detali, które nadają mu charakter, sprawiają, że jest niepowtarzalny i ciekawy.
Celem konkursu jest wybranie najlepszej pracy odnoszącej się do przedmiotu konkursu.
2. Celem Konkursu jest również zebranie dokumentacji fotograficznej, która pokazywałaby piękno architektury Częstochowy
poprzez zwrócenie uwagi na niedostrzegane w codziennym pośpiechu detale budynków.
§3 WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs jest otwarty, ogólnopolski.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Do Konkursu każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
4. Udział w konkursie brać mogą zarówno osoby będące fotografami zawodowymi jak i amatorzy.
5. W przypadku osób niepełnoletnich - opiekun prawny musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo podopiecznego
w Konkursie.
§4 WYMAGANIA FORMALNE
Wymagania, jakie powinno spełniać zdjęcie:
1. Dopuszczalne techniki wykonania zdjęcia: cyfrowa lub tradycyjna – analogowa (wywołane zdjęcie w technice analogowej
należy zeskanować i przesłać do organizatora skan mailem).
2. Temat zdjęcia powinien być zgodny z tematem konkursu.
3. Dopuszcza się retusz fotografii polegający jedynie na zastosowaniu korekty globalnej, która podnosi jakość (nasycenie, ostrość,
kontrast, jasność itp.). Dopuszcza się również konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię.
4. Nie dopuszcza się stosowania zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, zmiany oryginalnej
kompozycji zdjęcia lub łączenia kilku fotografii.
5. Zdjęcia, które zgłaszane są do konkursu mogą być wcześniej publikowane, tj. na własnej stronie internetowej, blogu, portalu
społecznościowym.
6. Zdjęcie musi przedstawiać obiekt zlokalizowany w Częstochowie.
§5 ZGŁOSZENIA
Warunki zgłoszenia:
1. Praca konkursowa w formie zdjęć powinna być przesłana drogą elektroniczną na adres: sarp.czestochowa@gmail.com
do dnia 20.08.2017r. do godziny 23.59.
2. Nazwa zdjęcia powinna składać się 7 znaków dowolnie wybranych przez autora oraz kolejnego numeru zdjęcia, np.: archdet1,
archdet2, archdet3. Oprócz tej nazwy zdjęcia nie mogą zawierać innych danych identyfikujących autora (żadnych danych
osobowych).
3. Do wiadomości mailowej ze zgłoszeniem do konkursu należy dołączyć skan wypełnionego i podpisanego formularza, którego
wzór znajduje się na końcu regulaminu. W formularzu należy podać: kod zdjęcia, imię i nazwisko autora zdjęcia oraz jego
wiek, informację o miejscu wykonania zdjęcia, rok wykonania zdjęcia, opcjonalnie można podać tytuł i krótki opis zdjęcia.
4. Jury otrzyma zdjęcia bez nazwiska autora. Nazwy zdjęć będą zakodowane.
5. Wymogi techniczne do pracy konkursowej: format pliku JPG w najlepszej jakości, rozdzielczość 300 dpi, krótszy bok
min. 3500px.
6. Prace zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia projektów do Organizatora.
7. Pytania dotyczące Konkursu można kierować droga mailową do dnia 08.08.2017 na adres: sarp.czestochowa@gmail.com
§6 WYBÓR ZWYCIĘSKIEJ PRACY
1. Do oceny zgłoszonych prac zostanie Jury Konkursu w składzie:
Marcin Szpądrowski – przewodniczący – artysta fotografik, Prezes Fundacji Sztuki Fotoreportażu
Grzegorz Skowronek – artysta fotografik, Członek Zarządu Fundacji Sztuki Fotoreportażu
Hubert Wąsek – architekt, Prezes SARP Oddział w Częstochowie

2.
3.
4.
5.

6.

Komisarz Konkursu Fotograficznego: Joanna Chrapońska
Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające wymogi niniejszego regulaminu.
Projekty oceniane będą pod względem zgodności z tematem konkursu, atrakcyjności wizualnej oraz indywidualnego charakteru
fotografii.
Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie podana do wiadomości podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. Wernisaż
wystawy odbędzie się: 26.08.2017r. w siedzibie SARP O. Częstochowa ul. Kopernika 11/11 o godzinie 17.00.
Wyniki konkursu zamieszczone zostaną również na stronie internetowej organizatora.
Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Jury zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia Konkursu,
co jest równoznaczne z brakiem przyznania nagród.

§7 NAGRODY
1. Jury przyzna następujące nagrody:
I miejsce: 500zł
II miejsce: 400zł
III miejsce: 300zł
2. Kwoty wszystkich nagród są kwotami brutto. Z uwagi na charakter Konkursu, który jest konkursem z dziedziny sztuki, nagrody
przyznane w Konkursie, których łączna wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, są zwolnione z opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
3. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z nagrody, o czym pisemnie powiadomi Organizatora w terminie 3 dni od jej przyznania.
4. Organizator rozstrzyga o losie nieodebranych lub zwróconych nagród.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników.
6. Jury może zdecydować o innym podziale nagród.
§8 HARMONOGRAM KONKURSU
Harmonogram konkursu przedstawia się następująco:
1. do dnia 08.08.2017 przesyłanie pytań dotyczących Konkursu – pytania można kierować droga mailową na adres:
sarp.czestochowa@gmail.com
2. do dnia 20.08.2017r. do godziny 23.59 nadsyłanie prac konkursowych - praca konkursowa w formie zdjęć powinna być
przesłana drogą elektroniczną na adres: sarp.czestochowa@gmail.com
3. 26.08.2017r. Rozstrzygnięcie konkursu, wernisaż wystawy pokonkursowej w siedzibie SARP O. Częstochowa ul. Kopernika
11/11, godz. 17.00.
§9 INNE
1. Uczestnicy nadsyłający prace w ramach Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych
osobowych na potrzeby Konkursu. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych
w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2135)
przez administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu Fotograficznego „Detal w architekturze Częstochowy”,
w szczególności w celu zebrania zgłoszeń, przesyłania informacji o konkursie, wydania nagród oraz opublikowania danych
laureata w mediach, na stronie internetowej i facebooku Organizatora.
2. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do danych i prawie ich poprawiania oraz żądania ich
usunięcia. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział
w Częstochowie (42-217 Częstochowa, ul. Kopernika 11/11). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia
udziału w konkursie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem gdy będzie to niezbędne do realizacji
konkursu (np. zlecenie firmie drukarskiej stworzenia imiennych dyplomów). Żądanie usunięcia danych osobowych,
w zależności od etapu, prowadzi w szczególności do niemożliwości uczestnictwa w konkursie.
3. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
4. Nadesłanie pracy na Konkurs oznacza zgodę na bezpłatne i bezterminowe wykorzystywanie jej w dowolny sposób przez
Organizatora Konkursu, np. na publikację i prezentację pracy w formie druku oraz w internecie. Praca opublikowana zostanie
podpisana imieniem i nazwiskiem autora.
5. Nadesłanie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora Konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw
osób trzecich (autorskich i majątkowych), a w szczególności rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia
prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii, albowiem utwór spełnia wymogi określone w artykule
81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych (Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na
nim przedstawionej). W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną
zapłatę za pozowanie.
6. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami w związku z naruszeniem w wyniku publikacji
utworów konkursowych praw osób trzecich, Organizatorowi Konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do
Uczestnika Konkursu, który nadesłał prace z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
7. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Niniejszy regulamin będzie dostępny na stronie internetowej i w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURS FOTOGRAFICZNY
DETAL W ARCHITEKTURZE CZĘSTOCHOWY
Hasło, pod którym zgłaszane są fotografie
Ilość zdjęć (max. 3 zdjęcia)
Tytuł zdjęcia (zdjęć) / krótki opis zdjęcia (zdjęć)

Miejsce wykonania zdjęcia (zdjęć)
Rok wykonania zdjęcia (zdjęć)
Nazwisko i Imię uczestnika konkursu
Wiek uczestnika konkursu
Adres do korespondencji
e-mail
telefon

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu Fotograficznego DETAL W ARCHITEKTURZE
CZĘSTOCHOWY, 2017 r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu. Wyrażam także zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2135) przez administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu
Fotograficznego „Detal w architekturze Częstochowy”, w szczególności w celu zebrania zgłoszeń, przesyłania informacji o
konkursie, wydania nagród oraz opublikowania danych laureata w mediach, na stronie internetowej i facebooku Organizatora.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do danych i prawie ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Częstochowie
(42-217 Częstochowa, ul. Kopernika 11/11). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem gdy będzie to niezbędne do realizacji konkursu (np. zlecenie firmie
drukarskiej stworzenia imiennych dyplomów). Żądanie usunięcia danych osobowych, w zależności od etapu, prowadzi w
szczególności do niemożliwości uczestnictwa w konkursie.

……………………………………………..
Data i czytelny podpis uczestnika konkursu

