
KARTA ZG£OSZENIA DO KONKURSU “NOWE  w Rzeszowie” 

Imiê, nazwisko autora:

Adres, telefon, e-mail:

Zdjêcia pojedyncze:

Zestawy wielozdjêciowe:

Oœwiadczenie 

Przekazujê prawa autorskie i maj¹tkowe zdjêæ 
wykorzystanych do wystawy pokonkursowej i katalogu oraz innych wydawnictw 
o Rzeszowie realizowanych przez Galeriê Fotografii Miasta Rzeszowa.  

                   
Podpis Autora

Oœwiadczam, ¿e zapozna³em/³am siê z treœci¹ niniejszego Regulaminu i wyra¿am 
zgodê na warunki w nim zawarte. 
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Kategoria wiekowa:

Rzeszów 2010

GALERIA FOTOGRAFII
MIASTA RZESZOWA

NOWE
w Rzeszowie

serdecznie zapraszamy 
wszystkich fotografuj¹cych do udzia³u

 w konkursie fotograficznym  

 



REGULAMIN  KONKURSU

Ukazanie w artystycznej formie autorskich wypowiedzi fotograficznych dotycz¹cych 
miasta Rzeszowa. Zebranie dokumentacji fotograficznej ilustruj¹cej wa¿ne zjawiska 
kulturalne, sportowe, socjologiczne, patriotyczne i ludzi zwi¹zanych z miastem. 
Pokazanie miasta nowoczesnego, wci¹¿ powiêkszaj¹cego siê o nowe tereny. 
Oczekujemy na zdjêcia m.in.: nowych inwestycji zrealizowanych na terenie miasta 
takich jak: osiedla, ¿³obki, przedszkola, szko³y, domy kultury.

Warunki udzia³u:
1. W  konkursie mog¹  wzi¹æ udzia³ wszyscy  fotografuj¹cy, niezale¿nie od wieku 
i  profesji.
2. Jury dokona oceny zdjêæ w trzech kategoriach wiekowych:

  I - autorzy do lat 15
 II - autorzy od 16 do 20 lat
III - autorzy powy¿ej 20 lat.

3. Ka¿dy autor mo¿e nades³aæ do 10 prac w dwóch dzia³ach:
A  -  zdjêcia pojedyncze
B - 3 zestawy wielozdjêciowe (iloœæ zdjêæ w jednym zestawie nie mo¿e     
przekraczaæ  5 sztuk).

4. Prace na konkurs bêd¹ przyjmowane wy³¹cznie w formie zapisu cyfrowego na 
p³ytach CD/ DVD wraz z wgl¹dówkami (w formacie 9 x13 cm) 
5. Warunki techniczne nadsy³anych prac:

a. pliki pochodz¹ce z aparatów cyfrowych: 
- rozdzielczoœæ krótszego boku min. 2250 pikseli 
- akceptowalne formy plików to: jpg, tif, psd 
- pliki opracowane komputerowo, zapisane w formacie tif
- fotografie nie mog¹ byæ powiêkszane cyfrowo
- tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kana³ 
- nazwa pliku powinna zawieraæ imiê i nazwisko autora, numer fotografii 
odpowiadaj¹cy numerowi w karcie zg³oszenia
b. fotografie wykonane w innych technikach poddane skanowaniu 
oraz zapisane jako plik cyfrowy: 
- rozdzielczoœæ krótszego boku m.in. 2000 pikseli 

6. Ka¿da wgl¹dówka powinna byæ oznaczona imieniem i nazwiskiem autora a w 
przypadku wiêkszej iloœci prac numerem kolejnym zgodnym z kart¹ zg³oszenia.
7. Udzia³ w konkursie jest bezp³atny. Nades³anych p³yt CD/DVD organizator nie 
zwraca.

Obowi¹zki  autora:
1. Prace na noœnikach wraz z wype³nion¹ kart¹ zg³oszenia nale¿y dostarczyæ 
bezpoœrednio do siedziby Galerii lub przes³aæ listem poleconym na podany adres do 
korespondencji.

Cel konkursu:

2. Osoba zg³aszaj¹ca prace oœwiadcza, ¿e dane na formularzu s¹ prawdziwe, ¿e 
przys³uguj¹ jej wy³¹cznie i nieograniczone prawa autorskie do nades³anych fotografii 
oraz ¿e wszystkie osoby widniej¹ce na fotografiach wyra¿aj¹ zgodê na ich 
opublikowanie oraz publiczn¹ ekspozycjê. Ponadto wyra¿a zgodê na wielokrotne, 
nieodp³atne publikowanie nades³anych prac fotograficznych w wydawnictwach 
Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, na stronach internetowych, a tak¿e na ich 
wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 
Wyra¿a tak¿e

Nagrody:
1. Organizator konkursu przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Sponsorów.
2. 

 wynikach konkursu i o dok³adnym terminie wernisa¿u 
autorzy zostan¹ powiadomieni odrêbnym pismem.
3. Szczegó³owego podzia³u nagród dokona Jury konkursu.

Prawa i obowi¹zki organizatora:
1. Najciekawsze prace zostan¹ wyeksponowane na wystawie plenerowej lub 
w  Galerii Debiuty do koñca 2010 r.
2. 

3. Organizator ma prawo wy³¹czenia spod obrad Jury prac nie spe³niaj¹cych 
warunków   niniejszego regulaminu.
4. Ka¿dy autor zostanie powiadomiony o werdykcie Jury.
5. Prace nagrodzone i wyró¿nione pozostan¹ w archiwum Galerii Fotografii i mog¹ 
byæ wykorzystane do innych ekspozycji i wydawnictw organizowanych przez 
Galeriê.
6. Nades³anie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego 
Regulaminu.

Terminy:

Adres do korespondencji:
Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 9, 35 -030 Rzeszów

Godziny pracy Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa:
poniedzia³ek: od 12.00 do 20.00, wtorek-pi¹tek: od 9.00 do 17.00
Telefon: (17) 853 24 45

Komisarz konkursu:  Barbara Bokota

 zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby 
konkursu zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o Ochronie Danych Osobowych. 

Uroczyste wrêczenie nagród i prezentacja multimedialna planowane s¹ na 
4 paŸdziernik 2010 r. O

Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do bezp³atnej reprodukcji prac 
w prasie, TV  i internecie do celów promuj¹cych konkurs i wystawê.

Nades³anie prac: do 31 sierpnia 2010 r.
Obrady Jury:  16 wrzesieñ  2010 r.
Ekspozycja wystawy:  paŸdziernik - grudzieñ 2010 r.

Konkurs pod Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa
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