VII BIENNALE FOTOGRAFII CZARNO-BIAŁEJ
HONOROWY PATRONAT MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
p. BOGDANA ZDROJEWSKIEGO

VII BIENNALE FOTOGRAFII CZARNO-BIAŁEJ

REGULAMIN

„Postać ludzka w pejzażu”

Temat: „Postać ludzka w pejzażu”
Technika wykonania: wyłącznie prace czarno-białe
(dopuszczalne techniki szlachetne)
3. Zalecany format: 30 x 40 cm ( + płyta CD/DVD z nadesłanymi pracami w celu

1.
2.

zamieszczenia w katalogu )
4.
5.

6.

Każdy autor może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć
Każda praca winna być na odwrocie opisana:
a/ imię i nazwisko i adres autora
b/ tytuł zdjęcia
c/ nr zdjęcia wg. Karty zgłoszenia i plan ekspozycji w wypadku zestawu
Opłata: 30 zł na konto:

Towarzystwo Fotograficzne im.Edmunda Osterloffa w Radomsku :
PKO BP SA Oddział Radomsko

Nr. 53 1020 3958 0000 9102 0094 5535
Prosimy o załączenie kserokopii wpłaty do Karty Zgłoszenia
7. Oceny prac dokona jury.
8. Nagrody :
Pula nagród wynosi 14.000 złotych
9. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia przechodzą na własność Towarzystwa
Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku.
Towarzystwo zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji
nadesłanych zdjęć w materiałach informacyjnych i reklamowych konkursu.
10. Każdy autor nadesłanych zdjęć otrzyma informacje z obrad Jury a autorzy zdjęć
przyjętych do ekspozycji katalog .
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie
prac w trakcie przesyłki.
12. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje
wyłącznie organizatorowi konkursu.
13.Terminarz:

a/ nadsyłanie zdjęć do 01 lipca 2011r.
b/ werdykt jury: lipiec 2011r
c/ wręczenie nagród - wystawa: sierpień 2011r
d/ zwrot nadesłanych prac - do 30 listopada 2011r, prace zakwalifikowane
na wystawę zwrócone będą po zakończeniu ekspozycji
14.Adres dla nadsyłania prac:
MUZEUM REGIONALNE w RADOMSKU
97-500 RADOMSKO ul .Narutowicza 1
z dopiskiem :
„BIENNALE FOTOGRAFII CZARNO-BIAŁEJ”
15.Informacje: Komisarz Biennale – Marcin Kwarta, afrp
tel. 794 202 204 e-mail: osterloff.radomsko@op.pl www.osterloff.radomsko.pl
Projekt dofinansowany z Urzędu Miasta Radomska

KARTA ZGŁOSZENIA
Autor :..........................................................................................................
Adres :.........................................................................................................
......................................................................... Telefon:.......................................................
___________________________________________________________________________________
Nr
zdjęcia
Tytuł zdjęcia :
1.
OCENA JURY :

2.
OCENA JURY :

3.
OCENA JURY :

4.
OCENA JURY :

5.
OCENA JURY :

Oświadczam, że jestem jedynym autorem w/w prac zgłoszonych do konkursu.
data......................................podpis...................................................
UWAGA !
W przypadku możliwości identyfikacji osób przedstawionych na zdjęciach prosimy o załączenie
zgody osoby sfotografowanej na rozpowszechnianie jej podobizny.

