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Warunki uczestnictwa:   
1. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących. 
2. Tematyka i technika prac jest dowolna. 
3. Format zdjęć dowolny, jednak tak, aby cały jeden zestaw (4 

zdjęcia) mieścił się na tablicy wystawienniczej o wymiarach 50x70 
cm. 

4. KaŜdy autor moŜe nadesłać max 4 zestawy (opowiadania) 
zawierające max po 4 prace, będące spójną opowieścią, 

5. Na odwrocie kaŜdej pracy naleŜy czytelnie podać: imię i nazwisko 
i adres autora oraz tytuł zestawu wraz z oznaczeniem kolejności 
zdjęć w zestawie. 

6. Do zdjęć naleŜy dołączyć czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę 
zgłoszenia uczestnictwa. Jest ona takŜe dostępna na stronie 
www.rtf.radom.pl  

7. KaŜdy autor wnosi opłatę organizacyjną w wysokości 20 zł. na 
konto RTF nr 54 1370 1154 0000 1701 4642 3100  z dopiskiem 
Konkurs Fotograficzny FOTO NOWELA. w DnB NORD Polska 
S.A. I/O w Radomiu. 

8. Nadesłane, a nieopłacone prace nie b ędą przedstawione Jury i 
nie będą odesłane autorowi.  

9. Prace w płaskich i usztywnionych opakowaniach naleŜy przesłać 
na adres: Radomskie Towarzystwo Fotograficzne skr. Poczt. 
Nr 15, 26-609 RADOM 11, z dopiskiem na kopercie: FO TO 
NOWELA 

 
Rozstrzygni ęcie konkursu   

1. Oceny i zakwalifikowania zdjęć na wystawę pokonkursową dokona 
jury powołane przez organizatorów, które równieŜ przyzna 
nagrody i wyróŜnienia. 

2. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o werdykcie jury. 
3. Wszyscy laureaci i uczestnicy, których prace zostały 

zakwalifikowane na wystawę pokonkursową otrzymają katalogi. 
4. Wyniki konkursu zostaną podane równieŜ na stronie internetowej 

organizatora www.rtf.radom.pl  
 
 

Zastrze Ŝenia  
1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za prace zagubione lub 

uszkodzone w czasie przesyłki. 

2. Prace zostaną zwrócone autorowi w opakowaniach 
przygotowanych przez autora 

3. Fotografie niespełniające wymogów regulaminowych nie będą 
oceniane. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego 
reprodukowania zdjęć w celach promocji konkursu i publikowania 
ich w prasie, telewizji, katalogach, plakatach, wystawach i innych 
wydawnictwach i w Internecie. 

5. Autor nadsyłając na konkurs prace zgadza się z postanowieniami 
niniejszego regulaminu i akceptuje jego warunki oraz oświadcza, 
Ŝe jest autorem przedstawionych prac, prace te nie naruszają 
praw osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku i wyraŜa 
zgodę przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów 
konkursu. 

 
Terminarz konkursu   

1. Nadsyłanie prac do 30 września 2010 r.  

2. Ocena jury do 10 października 2010 r. 

3. Zawiadomienie o werdykcie jury (przesłane drogą e-mailową)   
do 17 października 2010 r. 

4. Otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród –  
- 16 listopad 2010 r.  

5. Odesłanie prac i katalogu do końca stycznia  2011r. po ekspozycji 
wystawy na terenie kraju. 

 
 
Dodatkowe informacje mo Ŝna uzyska ć od organizatora: 
 
Radomskie Towarzystwo Fotograficzne 
http://www.rtf.radom.pl  e-mail: fotograficy@op.pl  


