
REGULAMIN 

I Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Rydułtowach 2017 r.
Tytuł tegorocznego festiwalu to:
„ MOJE MIASTO NOCĄ ''

"Projekt jest współfinansowany przez Miasto Rydułtowy." 

Festiwal jest pierwszą edycją organizowanego na zasadach konkursu fotograficznego spotkania fotografii 
nocnej z całego świata. 
Celem konkursu jest możliwość zmierzenia się uczestników w sposobie utrwalania i widzenia otaczającej ich 
rzeczywistości. Postrzeganiu świata który po zachodzie słońca wygląda zupełnie inaczej niż za dnia. Noc nie 
zawsze oznacza spokój i ciemność. Nie musi kojarzyć się tylko ze snem ale może przypominać senne 
marzenia lub koszmary. Tym co daje możliwość obserwacji nocnych scen jest światło którego ilość w nocy, 
decyduje o efektach naszych zdjęć. Chcemy również aby każdy mógł poznać, zobaczyć i zachwycić się 
innością ujęć, wykonanych często tysiące kilometrów od nas. Rydułtowy to niewielka miejscowość na 
Śląsku, gdzie w niewielkiej szkole uczą się fotografii młodzi ludzie. Chcieliby, nie mogąc na żywo zobaczyć 
miejsc w których żyją i mieszkają ich rówieśnicy, spotkać się z ich twórczością i talentem. W konkursie nie 
ma podziału na kategorie wiekowe, to znaczy że każdy i ten najmłodszy i najstarszy, jeśli chce pokazać nam 
trochę piękna i tajemniczości swojego miasta lub miasteczka to serdecznie zapraszamy. Zdjęcia mogą być 
poddane obróbce graficznej w dowolnym programie graficznym. Mogą przedstawiać sceny w sposób 
realistyczny lub mogą być swobodną abstrakcją, grą świateł . Nie mogą być jednak fotomontażem, kolażem, 
zlepkiem kilku niezależnych zdjęć (z wyjątkiem techniki HDR). Pokażmy że są miejsca na świecie które 
warto zobaczyć, że jest piękno którego warto szukać, że są chwile o których trzeba pamiętać i podzielić się 
nimi z całym światem.
Zapraszamy. 

§ 1 
Organizatorem I Festiwalu Fotograficznego w Rydułtowach jest ZSP 2 w Rydułtowach,  

ul. Obywatelska 30, 
44-280 Rydułtowy, 

telefon (32) 457 90 90 , 
email: sekretariat@zsp2rydultowy.pl

Partnerem festiwalu jest Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie.
§ 2 

Organizatorzy oczekują  zdjęć wykonanych w każdym miejscu na świecie (bez względu na datę powstania 
poszczególnych zdjęć). 

§ 3 
Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, iż jest skierowany do wszystkich osób fotografujących. 

§ 4 
   Forma nadsyłanych zdjęć: 

1. Poprzez przesłanie plików ze zdjęciami bezpośrednio na adres organizatora: 
sekretariat@zsp2rydultowy.pl wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa w wersji cyfrowej.
( karta do pobrania ze strony konkursowej).

2. Wysłanie płyty CD lub DVD z cyfrową wersją prac (format tif, jpg (z minimalną kompresją).). 
Wielkość zdjęć:
- krótszy bok minimum 3500 pikseli i minimum 300 dpi (ułatwi to organizatorowi ich szybką 
późniejszą publikację w wystawie pokonkursowej). 

Organizator zobowiązuje się do wysłania na adres e-mail uczestnika potwierdzenia otrzymania zdjęć 
drogą elektroniczną i przyjęcia ich do rywalizacji konkursowej w ciągu 5 dni roboczych od dnia 
otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi ze strony organizatora w ww. terminie prosimy o 
kontakt telefoniczny lub mailowy w celu wyjaśnienia niniejszej kwestii. 

§ 5 
Organizator nie odpowiada za jakość techniczną nadesłanych prac, prace nie spełniające kryterium 
jakościowego nie będą oceniane. 

§ 6 
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Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia . Do plików ze zdjęciami powinien 
być wysłany opis w pliku (doc. lub txt.)  w następujący sposób: imię i nazwisko autora, tytuł zdjęcia, numer 
zdjęcia, miasto i kraj w którym zostało wykonane zdjęcie i jakie ewentualnie przedstawia miejsce, scenę, 
sytuację. Zdjęcia nie mogą być opisane w programie graficznym w taki sposób że stają się częścią ujęcia. Do 
zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszeniową. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac nie 
opisanych. 

§ 7 
Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do załączenia zgody na udział w konkursie podpisanej przez rodzica 
lub opiekuna ( skan lub zdjęcie cyfrowe zgody).

§ 8 
Oceny konkursowych prac dokona powołane przez Organizatora Jury. 

§ 9 
Spośród nadesłanych prac Jury konkursowe wyłoni laureatów i przyzna następujące nagrody: 
1 miejsce i Grand Prix – 1000,00 zł, 
2 miejsce – 600,00 zł, 
3 miejsce – 400,00 zł 
Jury przyzna również 3 wyróżnienia – nagrody rzeczowe dla najmłodszych uczestników konkursu.

§ 10 
Werdykt Jury ma moc ostateczną. 

§ 11 
Fotografie biorące udział w konkursie i wydrukowane na wystawę przez organizatora nie są zwracane ich 
autorom. 

§ 12 
Terminarz konkursu i wystawy pokonkursowej: 
– nadsyłanie prac do 30.09.2017 roku (decyduje data stempla pocztowego), w przypadku dużego 

zainteresowania festiwalem termin ten może zostać wydłużony.
– ogłoszenie alfabetycznej (bez podania uzyskanego miejsca w konkursie) listy laureatów i uczestników 

warsztatów fotograficznych nastąpi do 10.10.2017 r. 
– oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z wernisażem pokonkursowym – 

27.10.2017 r. w Rydułtowskim Centrum Kultury.
§ 13 

Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania prac konkursowych, w tym poza granicami kraju oraz 
do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, zawierających nadesłane zdjęcia. 
Ma to służyć jedynie celom promocji, a prace nie będą nigdzie sprzedawane. Wykorzystywane przez 
Organizatora zdjęcia będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora. 

§ 14 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac nadesłanych na konkurs w celach promocji 
konkursu oraz do pozyskiwania sponsorów festiwalu. Przewiduje się publikację pokonkursowego katalogu z 
nagrodzonymi i wybranymi pracami. Autorzy zamieszczonych w katalogu prac otrzymają bezpłatnie po 
jednym egzemplarzu. 

§ 15 
Odpowiednio zabezpieczone, w usztywnionej kopercie, prace na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia 
należy przesłać na podany poniżej adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 w Rydułtowach, ul. 
Obywatelska 30, 44-280 Rydułtowy z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY” . Lub poprzez 
przesłanie plików ze zdjęciami bezpośrednio na adres organizatora: sekretariat@zsp2rydultowy.pl wraz z 
wypełnioną kartą uczestnictwa w wersji cyfrowej. ( karta do pobrania ze strony konkursowej).

§ 16 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

§ 17 
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Rydułtowskiego Festiwalu 
Fotograficznego realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach, zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
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