
Regulamin otwartego konkursu fotograficznego
„Instynkt”

organizowanego w ramach realizacji projektu pt.
„Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie”
Organizator: Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1

§1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, mieszczące się w Tarnowie, ul.
Traugutta 1 (zwane dalej Organizatorem), który realizuje konkurs w ramach projektu pt. „Międzynarodowy
Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie".

§ 2. Cel i przedmiot Konkursu
1. Celem Konkursu jest promocja najlepszych fotografii, przez nagrodzenie wybranych prac przez Jury oraz
eksponowanie ich w holu Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, w czasie trwania „Międzynarodowego
Festiwalu Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie" (zwanego dalej Festiwalem).
2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii (lub serii), której tematem jest Instynkt.
Organizatorzy liczą na różnorodne prace, tak reporterskie, jak i kreacyjne.

§ 3. Adresaci Konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich twórców.
2. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne jak i podmioty prawne (wszyscy dalej zwani Uczestnikami
Konkursu)

§ 4. Warunki udziału w Konkursie
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a/ wykonanie oraz dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami Regulaminu;
b/ dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia stanowiącej Załącznik do niniejszego
Regulaminu;
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych
opiekunów.
3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zamieszczenia w Karcie Zgłoszeniowej pisemnego oświadczenia,
że nadesłane prace są jego autorstwa i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ponadto, że
uzyskał zgodę osób przedstawionych na fotografiach na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku
w sposób określony w Regulaminie Konkursu.
4. Nadesłanie pracy na Konkurs upoważnia Organizatorów do jej wykorzystania dla potrzeb promocji
Konkursu oraz w trakcie wystawy pokonkursowej bez obowiązku uiszczania honorarium autorskiego.
5. Na Konkurs Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac.
6. Wszystkie zgłoszone prace, spełniające wymagania Regulaminu, będą dopuszczone do oceny.
7. Nie należy podpisywać prac imieniem i nazwiskiem, inicjałami lub innymi znakami, pozwalającymi na
identyfikację autora projektu. Wszystkie te dane należy zawrzeć w Karcie Zgłoszenia.
8. Organizator nie zwraca Uczestnikom Konkursu kosztów przygotowania ani dostarczenia prac
konkursowych.

§ 5. Praca konkursowa i wymagania techniczne
1. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, jednakże Organizatorzy oczekują na prace
konkursowe tylko w wersji elektronicznej.
2. Praca konkursowa powinna składać się z zestawu:
a/ zamkniętej koperty opatrzonej tylko godłem Uczestnika Konkursu, zawierającej wypełnioną Kartę
Zgłoszenia
b/ płyty CD/DVD z zapisem elektronicznym składanych prac, także podpisanej tym samym godłem.
3. Praca konkursowa powinna trafić do Organizatora w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs Instynkt”
4. Projekty w postaci elektronicznym powinny być zapisane w formacie „jpg", z maksymalną jakością.



Wielkość pracy to minimum 850 pixeli na dłuższym boku (30 cm przy rozdzielczości 72 dpi). W nazwie
powinny mieć godło Uczestnika Konkursu i tytuł pracy (np.: „godło-tytuł.jpg").
5. Praca w postaci cyklu traktowana będzie jak jedna praca. W przypadku cyklu należy zachować zapis z
§5. pkt 4. z dopiskiem identyfikującym ewentualną kolejność fotografii w serii (np.: „godło-tytułcyklu-
1.jpg", lub „godło-tytułcyklu-1-tytułpracywcyklu.jpg" itd.).
6. W przypadku chęci nadesłania wielu odrębnych prac jednego Uczestnika Konkursu, należy;
a/ prace opatrzyć różnymi godłami i nagrać na jednej płytce CD/DVD opisanej wszystkimi godłami
b/ wypełnić odpowiednią ilość Kart Zgłoszenia wpisując w pole „godło" poszczególne godła użyte do
identyfikacji prac zapisanych na CD
c/ zamkniętą kopertę z Kartą (Kartami) Zgłoszenia opatrzyć wszystkimi godłami (identycznymi z Kartą
Zgłoszenia i CD)

§ 6. Termin i miejsce nadsyłania prac
1. Prace konkursowe należy dostarczyć pocztą/kurierem lub osobiście na adres: Centrum Sztuki Mościce,
33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs instynkt"
2. Prace należy dostarczyć w terminie 29 sierpnia 2014r, do godziny 15:30.
3. Prace konkursowe, które wpłyną do siedziby Organizatora po tym terminie nie będą oceniane.
4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest Bogusław Hynek, tel. 14 633 46 07,
e-mail: b.hynek@csm.tarnow.pl

§ 7. Jury Konkursu i ogłoszenie wyników
1. W pracach Jury Konkursu (zwanym dalej Jury) wezmą udział:
a/ Wojciech Druszcz - fotografik i fotoreporter
b/ Andrzej Dudziński – rysownik, grafik, malarz, karykaturzysta, fotografik 
c/ Bogusław Hynek - filmowiec
2. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 września 2014r
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: www.scenaotwarta.pl

§ 8. Nagroda
1. W wyniku postępowania konkursowego Jury wyłoni laureatów, między których zostanie
rozdysponowana pula 6000 zł (sześć tysięcy złotych).
2. Jury wybierze kilkanaście prac, które jako wystawa pokonkursowa będą eksponowane w holu Centrum
Sztuki Mościce w Tarnowie, w październiku 2014, w czasie trwania „Międzynarodowego Festiwalu
Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie", a dalej w innych instytucjach, biurach wystaw, itp.
3. Organizatorzy dokonają wyboru prac, które zostaną zaprezentowane w publikacjach związanych
z Festiwalem oraz na stronach www Festiwalu i Organizatorów z zachowaniem autorskich praw
osobistych.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie
bez podania przyczyny.
2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Jury Konkursu


