Regulamin konkursu fotograficznego "Komety w górach izerskich"
I. ORGANIZATORZY
Towarzystwo Izerskie
58-580 Szklarska Poręba, Orle 1
e-mail:komety@towarzystwoizerskie.org
www: http://www.towarzystwoizerskie.org
Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław, tel. +48 (71) 372-93-73, fax: +48 (71) 372-93-78
e-mail: skretariat@astro.uni.wroc.pl
www: www.astro.uni.wroc.pl
II. CELE KONKURSU
1. Rozwijanie wyobraźni I umiejętności twórczych
2. Popularyzacja fotografii i astronomii wśród dorosłych i młodzieży
3. Uświadomienie potrzeby ochrony ciemnego nieba
III. TEMATY PRAC
Komety w Górach Izerskich.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Konkurs ma zasięg międzynarodowy. Adresowany jest do dorosłych i młodzieży – amatorów
i profesjonalistów. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna na udział
w konkursie.
3. Każdy autor może nadesłać maksymalnie do 5 prac (mogą to być zdjęcia pojedyncze oraz cykle
zdjęć).
4. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, o formacie nie mniejszym niż 20x30 cm.
W przypadku fotografii cyfrowej należy dodatkowo dołączyć zdjęcia w formie elektronicznej, na płycie
CD, w jak największej rozdzielczości.
5. Nadesłane prace nie mogą być fotomontażami z wyjątkiem techniki stackowania (składania klatek)
typowej dla astrofotografii oraz zdjęć typu High Dynamic Range (HDR). W przypadku zdjęć HDR
należy przesłać w postaci cyfrowej oryginały wszystkich plików użytych do uzyskania ostatecznej
postaci zdjęcia.
6. Każda praca winna być na odwrocie opisana:

a) imię, nazwisko i adres autora
b) tytuł zdjęcia
c) nr zdjęcia według karty zgłoszeń
7. Do nadesłanych prac należy dołączyć wypełnione dokumenty znajdujące się w pliku „karta
zgłoszenia”, który jest dostępna na stronie Towarzystwa Izerskiego o adresie
http://www.towarzystwoizerskie.org/komety_w gorach_izerskich-konkurs_fotograficzny.
8. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do
zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów.
9. Uczestnik konkursu zobowiązany jest przesłać podpisane własnoręcznie oświadczenie
o przekazaniu na rzecz organizatorów niewyłącznej licencji do korzystania z nadesłanych prac.
Dokumentu zawarty jest w pliku „karta zgłoszenia”.
10. Nadesłane kopie zdjęć przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.
Wykorzystanie ich przez organizatorów reguluje oświadczenie wymienione w pkt. IV.9.
11. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

V. TERMINY I ADRESY
1. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, zgodą opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich)
należy przesłać na adres:
Stacja Turystyczna Orle
Orle skr. poczt. 140
58-580 Szklarska Poręba
z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY KOMETY W GÓRACH IZERSKICH, w terminie do 31 marca
2014 r. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
2. Organizatorzy traktować będą nadesłane prace z największą starannością, jednak nie biorą
odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie (lub zagubienie) podczas przesyłki.
VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. W skład Jury wejdą zaproszeni artyści fotograficy, oraz przedstawiciele organizatorów konkursu.
2. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania
zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
4. Powiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagród organizatorzy prześlą do
uczestników do 30 kwietnia 2014 r.
5. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z otwarciem wystawy pokonkursowej nastąpi w dniu
3 maja 2014 r., o godz. 1400 w Stacji Turystycznej Orle. Po wernisażu, o godz. 15 00 odbędzie się
wykład o tematyce astronomicznej. Wystawa będzie czynna do 30 września 2014 r.
6. Szczegółowych informacji udziela Tomasz Mrozek (mrozek@astro.uni.wroc.pl, tel.: 660 688 517).

