POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNWCZE
Oddział Koszalin
ogłasza
KONKURS FOTOGRAFICZNY
pt. „Krajoznawstwo Ziemi Koszalińskiej”
pod patronatem Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK i
Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK
Regulamin konkursu

Za fotografię krajoznawczą uważa się fotografię wykonaną w Polsce przedstawiającą
zabytki, przyrodę, krajobrazy, folklor oraz kulturę materialną Polski. Fotografia
krajoznawcza pokazuje również nastroje, wrażenia, typy ludzkie. Jest też czystą
dokumentacją życia, działań turystów oraz krajoznawców. Jest ona zatem częścią
działalności fotograficznej, która łączy w sobie walory fotografii dokumentacyjnej i
artystycznej.

Zdjęcia krajoznawcze odzwierciadlają prawdziwy wizerunek tego
co fotograf zastał w danym miejscu i czasie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Czas trwania konkursu: do 15 czerwca 2018 r.
Cel konkursu: dokumentacja zdjęciowa krajoznawczych aspektów Ziemi Koszalińskiej.
W konkursie może uczestniczyć każdy fotograf, który jest uczniem szkoły podstawowej,
gimnazjum lub liceum i jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Dokumentację zdjęciową można wykonywać tylko podczas rajdów organizowanych przez
Oddział Koszaliński PTTK od lutego do czerwca 2018 r.
Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: „Najlepsze zdjęcie” oraz
„Najlepszy fotoreportaż”
Każdy uczestnik konkursu może złożyć, w postaci odbitek lub wydruków na papierze
fotograficznym:

•
•

do 2 (dwóch) zdjęć w kategorii „Najlepsze zdjęcie”;
1 (jeden) fotoreportaż złożony z 3-5 powiązanych tematycznie zdjęć, które mogą
być opatrzone odpowiednim komentarzem (maks. 1500 znaków wliczając odstępy)

7.

Na odwrocie każdej pracy należy podać:
· kod kategorii konkursowej :
o „NZ” – kategoria : ”Najlepsze zdjęcie”

o „NF” – kategoria : ”Najlepszy fotoreportaż”
•
•
•

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
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16.
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19.

Imię i nazwisko,
tytuł fotografii,
miejsce i datę wykonania fotografii.
W przypadku fotoreportażu na poszczególnych zdjęciach należy umieścić także tytuł
fotoreportażu oraz kolejny numer danego zdjęcia w serii.
Prace uczestniczące w konkursie być powinny odbitkami lub wydrukami na papierze
fotograficznym zdjęć wykonanych optycznym aparatem fotograficznym dowolnej konstrukcji i
technologii, i posiadać format minimum 15X21
Zdjęcia nie mogą być poddane żadnym zabiegom fotomontażu, retuszu oraz zmiany naturalnych
proporcji przedstawianych obiektów.
Prace należy złożyć lub przesłać do siedziby Oddziału Koszalińskiego PTTK przy ul. Dworcowej
4/4, 75-541 Koszalin w terminie do 15 czerwca 2018 r. (decyduje data złożenia lub data stempla
pocztowego).
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 22 września 2018 r. podczas XXXIX
Wielodyscyplinowego Zlotu Oddziału Koszalińskiego PTTK z okazji Światowego Dnia Turystyki
oraz na stronie internetowej Oddziału Koszalińskiego PTTK
Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
•
Grand Prix w kategorii: „Najlepsza praca konkursowa”
•
nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z ww. kategorii
•
wyróżnienia za zajęcie miejsca od czwartego do szóstego w każdej z ww. kategorii
Kwalifikacji do kategorii oraz przyznania nagród i wyróżnień dokonuje Jury, złożone z
instruktorów krajoznawstwa i przyrody Oddziału Koszalińskiego PTTK. Organizatorzy
dopuszczają zmiany w składzie Jury w trakcie trwania konkursu.
Jury konkursu ma prawo nie przyjąć do konkursowej oceny zdjęcia i fotoreportaże, które nie
będą spełniać wymogów tematycznych dla poszczególnych kategorii konkursu oraz ogólnie
przyjętych warunków poprawności technicznej lub które będą zawierać istotne błędy
merytoryczne uniemożliwiające ich publiczną prezentację.
Nagrodzone prace będą eksponowane na wystawach, których lokalizacje oraz terminy zostaną
odpowiednio wcześniej przedstawione na stronach www.koszalin.pttk.pl
Uczestnik konkursu zgłaszając swoje prace wyraża zgodę na bezpłatne zamieszczanie jego
zdjęć na stronach internetowych PTTK, wydawnictwach PTTK. Wszystkie prace zgłoszone po
konkursie przechodzą na własność organizatora i będą włączone do zbiorów Oddziału
Koszalińskiego PTTK.
Udział w konkursie nie ogranicza praw Uczestnika w komercyjnym wykorzystaniu przez niego
swoich prac.
Informacji dotyczących konkursu udziela zespół organizacyjny :
Krystyna Karpowicz – 734 045 045
Marcin Kruszczyński – 792 595 599
Każdy fotograf zgłaszając swoje prace akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu konkursu
(oświadczenie) a ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury Konkursu Oddziału
Koszalińskiego PTTK w Koszalinie.

Formularz zgłoszeniowy
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Krajoznawstwo Ziemi Koszalińskiej”
Kategoria: „Najlepsze zdjęcie”
......................................................................................................................................
…………………….......................................
imię i nazwisko autora fotografii/fotoreportażu

data urodzenia

…………........................................................................................................................
……………........................................................................................................
adres zamieszkania

Imię i nazwisko prawnego opiekuna / w przypadku osób niepełnoletnich/

....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
adres korespondencyjny

tel. / e-mail

OŚWIADCZENIE
1.
2.
3.

4.

Oświadczam, że zgłoszone do konkursu prace są mojego autorstwa i tylko mnie przysługują wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie.
Wszystkie osoby przedstawione na moich fotografiach wyraziły zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku, na jego
nieodpłatne publikowanie oraz publiczną ekspozycję.
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie nadesłanych przeze mnie fotografii
oraz mojego imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem,
prezentacjach pokonkursowych, publikacji w mediach i na stronach internetowych związanych z działalnością Oddziału
Koszalińskiego PTTK oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach działalności
statutowej PTTK z zachowaniem autorskich praw osobistych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji konkursu i
wystaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz.U.z 2002 r.Nr 101, poz.926 z
późn.zm.)

..................................................
Miejscowość, data

………………………...............................................................................
Podpis składającego oświadczenie
/ w przypadku osób niepełnoletnich
podpis ich opiekuna prawnego/

KONKURS FOTOGRAFICZNY: „Krajoznawstwo Ziemi Koszalińskiej”
Kategoria: „Najlepsze zdjęcie”

Wykazy fotografii
l.p.

1.
2.

nazwa zdjęcia

data
wykonania

opis miejsca wykonania (lokalizacja)

Formularz zgłoszeniowy
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Krajoznawstwo Ziemi Koszalińskiej”
Kategoria: „Najlepszy fotoreportaż”
......................................................................................................................................
…………………….......................................
imię i nazwisko autora fotografii/fotoreportażu

data urodzenia

…………........................................................................................................................
……………........................................................................................................
adres zamieszkania

Imię i nazwisko prawnego opiekuna / w przypadku osób niepełnoletnich/

....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
adres korespondencyjny

tel. / e-mail

OŚWIADCZENIE
1.
2.
3.

4.

Oświadczam, że zgłoszone do konkursu prace są mojego autorstwa i tylko mnie przysługują wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie.
Wszystkie osoby przedstawione na moich fotografiach wyraziły zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku, na jego
nieodpłatne publikowanie oraz publiczną ekspozycję.
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie nadesłanych przeze mnie fotografii
oraz mojego imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem,
prezentacjach pokonkursowych, publikacji w mediach i na stronach internetowych związanych z działalnością
Koszalińskiego Oddziału PTTK oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach działalności
statutowej PTTK z zachowaniem autorskich praw osobistych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji konkursu i
wystaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz.U.z 2002 r.Nr 101, poz.926 z
późn.zm.)

..................................................
Miejscowość, data

………………………...............................................................................
Podpis składającego oświadczenie
/ w przypadku osób niepełnoletnich
podpis ich opiekuna prawnego/

KONKURS FOTOGRAFICZNY: „Krajoznawstwo Ziemi Koszalińskiej”
Kategoria: „Najlepszy fotoreportaż”
Tytuł fotoreportażu: ……………………………………….

Wykazy fotografii
l.p.

1.
2.
3.
4.
5.

nazwa zdjęcia

data
wykonania

opis miejsca wykonania (lokalizacja)

