KONKURS FOTOGRAFICZNY
„NOWY S¥CZ W OBIEKTYWIE”
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Nowego S¹cza
Organizator: S¹decka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego
Cel konkursu:
Celem konkursu jest promowanie Nowego S¹cza, jego mieszkañców, podejmowanych inicjatyw
i zachodz¹cych w mieœcie zmian. Organizatorzy oczekuj¹ na prace ukazuj¹ce miasto w ciekawy
i oryginalny sposób. Konkurs ma te¿ na celu promowanie nowych talentów w twórczoœci
fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywnoœci, zachêcenie uczestników do
dostrzegania piêkna w najbli¿szej okolicy oraz prezentacjê ich twórczoœci.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mog¹ w nim uczestniczyæ osoby, które ukoñczy³y 13 rok ¿ycia.
W przypadku osób niepe³noletnich organizatorzy wymagaj¹ do³¹czenia do koperty z danymi
uczestnika pisemnej zgody rodziców (opiekunów) na udzia³ dziecka w konkursie i jest to
równoznaczne z zaakceptowaniem przez osobê doros³¹ postanowieñ regulaminu.
2. Zgodnie z za³o¿eniami konkursu, organizatorzy oczekuj¹ na zdjêcia przedstawiaj¹ce Nowy
S¹cz w 2010 roku. Mog¹ to byæ wydarzenia, jak równie¿ zatrzymane w kadrze panoramy,
architektura, natura, itp. Tematyka jest bardzo rozleg³a. Obok ¿ycia spo³ecznego, politycznego,
kulturalnego, sportowego, religijnego zdjêcia ukazywaæ mog¹ sprawy codzienne, ciekawe,
nietypowe zdarzenia – zamykaj¹ce siê w przestrzeni miasta.
Prace, które w tle zawieraæ bêd¹ pejza¿e spoza granic Nowego S¹cza, zostan¹ odrzucone.
3. Ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ do konkursu maksymalnie dwa ró¿ne zdjêcia w formacie nie
mniejszym ni¿ A5 (148 mm x 210 mm) i maksymalnym A4 (210 mm x 297 mm).
Na odwrocie prace powinny byæ opisane nastêpuj¹co:
?
god³o autora (pseudonim),
?
tytu³
?
zapis potwierdzaj¹cy, i¿ zdjêcie zosta³o wykonane w 2010 roku i przedstawia obraz
(zdarzenie) z Nowego S¹cza.
4. Do prac powinna byæ do³¹czona koperta opatrzona tym samym god³em (pseudonimem)
zawieraj¹ca kartkê z nastêpuj¹cymi danymi (podanie nieprawid³owych danych osobowych
powoduje dyskwalifikacjê prac):
?
imiê i nazwisko autora,
?
rok urodzenia
?
w przypadku osób niepe³noletnich pisemna zgoda rodziców (opiekunów),
?
adres do korespondencji,
?
adres e – mail,
?
numer telefonu kontaktowego.

5. Prace na konkurs nale¿y przes³aæ w terminie
od 1 paŸdziernika 2010 do 4 stycznia 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego)
na adres:
S¹decka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego
ul. Franciszkañska 11
33-300 Nowy S¹cz
z dopiskiem: „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.
O terminie rozstrzygniêcia konkursu uczestnicy zostan¹ powiadomieni poczt¹ elektroniczn¹.
Informacja ta bêdzie równie¿ umieszczona na stronie biblioteki – www.sbp.nowysacz.pl.
Organizatorzy nie zwracaj¹ kosztów podró¿y.
6. Zg³oszenie fotografii na konkurs oznacza równoczeœnie akceptacjê warunków konkursu
i regulaminu. Nades³anie prac na konkurs jest równoznaczne z deklaracj¹, i¿ zdjêcia nie
naruszaj¹ dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zosta³y
wykonane samodzielnie przez osobê zg³aszaj¹c¹ prace, a osoby portretowane wyra¿aj¹ zgodê
na publikowanie swojego wizerunku. Przes³anie prac jest równoznaczne ze zgod¹ na bezp³atne
ich publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym noœniku, w dowolnym czasie i iloœci
w dzia³aniach promuj¹cych fotografiê, konkurs, Nowy S¹cz, przedsiêwziêcia Urzêdu Miasta
i organizatora – S¹deckiej Biblioteki Publicznej.
Organizatorzy mog¹ poprosiæ osoby nagrodzone lub wyró¿nione o dostarczenie ich prac w
formie elektronicznej w formatach i rozmiarach niezbêdnych do profesjonalnych publikacji
i prezentacji.
Prace nagrodzone i wyró¿nione przechodz¹ na w³asnoœæ organizatorów.
7. Powo³ane przez organizatora jury bêdzie czuwaæ nad prawid³owym przebiegiem konkursu
oraz wy³oni zwyciêzców, którym zostan¹ przyznane nagrody i wyró¿nienia:
I miejsce – 1500 z³
II miejsce - 700 z³
III miejsce - 500 z³
Jedno wyró¿nienie – 300 z³
Zwyciêskie prace zostan¹ w³¹czone w wystawê „Tak by³o – Nowy S¹cz 2010”, bêd¹c¹ kolejn¹
edycj¹ cyklu ukazuj¹cego miniony rok w obiektywie reporterów „Dziennika Polskiego”.
Jury ma prawo do innego rozdysponowania puli nagród przeznaczonej przez organizatora, jak
równie¿ do przyznania w³asnych – pozaregulaminowych nagród.
Organizator nie odsy³a prac nienagrodzonych. Mo¿na je odebraæ osobiœcie w siedzibie
Biblioteki w ci¹gu 2 miesiêcy od zakoñczenia wystawy.
Wszelkich informacji o konkursie udziela Dzia³ Promocji S¹deckiej Biblioteki Publicznej –
tel. (018) 443 83 02, 443 87 52 wew. 24, 27; e-mail: sbp-4@sbp.nowysacz.pl;
www.sbp.nowysacz.pl - link konkursy.
Serdecznie zapraszamy i ¿yczymy powodzenia!

