
                                            REGULAMIN KONKURSU

                                        „Fotohumanista Roku 2017”

                Życie człowieka w XXI wieku przepełnione jest licznymi obowiązkami, zdarzeniami, pogonią
za sukcesem. Czy w takich sytuacjach człowiek jest w stanie zatrzymać się i dostrzec piękno ukryte
pod osłoną zwykłych codziennych życiowych wydarzeń i otaczających go ludzi?

1. Konkurs organizowany jest przez Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Fotografii 
Humanistycznej 'Foto Humanum'.

2. W konkursie mogą uczestniczyć tylko członkowie Stowarzyszenia, którzy będą mieli opłacone na 
bieżąco składki członkowskie.

3. Tematem konkursu jest fotografia ukazująca poezję życia codziennego, skupiająca się na 
człowieku i respektująca jego godność.

4. Wymogi dotyczące zdjęć składanych na konkurs:

     4.1. każdy uczestnik może złożyć do 10 prac - pojedynczych zdjęć      

     4.2. nadesłane zdjęcia winny być wcześniej nie publikowane, wykonane w czasie ostatnich 
12 miesięcy

     4.3.  prace konkursowe mogą być wykonane w technice fotograficznej cyfrowej lub analogowej,       
w przypadku technik analogowych autor powinien przekazać do konkursu skan fotografii, który będzie 
oceniany w konkursie.  

     4.4. fotografia konkursowa nie może zawierać podpisu autora, sygnatury, nadrukowanej daty, 
ramki, ozdobników oraz innych elementów  naniesionych na zarejestrowany obraz fotograficzny,

    4.5.  fotografia konkursowa nie może wyrażać treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, nie 
może naruszać prawa osób trzecich lub prawa polskiego, nie może zawierać elementów 
pornograficznych, lub godzących w uczucia religijne,

    4.6. fotografie winny być przygotowane w formie plików cyfrowych TIFF w rozdzielczości 300 
dpi, profil barwny RGB, wymiar 40x60 cm i przekazane elektronicznie 

    4.7. nadsyłane zdjęcia należy opisać: imię i nazwisko autora, tytuł zdjęcia, 

    4.8. zdjęcia należy przekazać Komisarzowi Konkursu - Katarzynie Turkowskiej w nieprzekraczalnym
terminie do 25 sierpnia 2017 r.,

    4.9. prace przekazane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie,

    4.10. przekazując zdjęcia na konkurs autor potwierdza, że posiada wszelkie prawa autorskie.

5. Konkurs przebiega anonimowo, do chwili ogłoszenia wyników.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu:

    6.1. Niezależne Jury - powołane przez Zarząd Stowarzyszenia - które nie będąc członkami 
Stowarzyszenia, dokona oceny nadesłanych prac i przyzna Grand Prix Konkursu oraz 1,2 i 3 miejsce.

    6.2. Laureat nagrody Grand Prix otrzyma tytuł „Fotohumanista Roku 2017”.

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na wernisażu dorocznej wystawy Stowarzyszenia, która 
odbędzie się  we wrześniu w Galerii Przędza w Łodzi, ul. Piotrkowska 107.

8. Powołane Jury ma prawo nie przyznać każdej z nagród, jeżeli uzna poziom prac za zbyt niski. 



9. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

10. Zdjęcia nie spełniające wymogów technicznych nie zostaną uwzględnione w konkursie.

11. Przekazanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

12. Zdjęcia nagrodzone i biorące udział na wystawie, pozostaną w archiwum Stowarzyszenia.

13. W kwestiach spornych lub nie objętych treścią regulaminu, ostateczna decyzja pozostaje w gestii 
Zarządu Stowarzyszenia.

14. Zarząd zastrzega sobie prawo do bezpłatnego eksponowania i wykorzystania zdjęć konkursowych 
oraz podania podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych i w środkach 
masowego przekazu informacji w celu promocji Stowarzyszenia.

                                                                                                       

                                                                                                              Zarząd Stowarzyszenia


