
KONKURS FOTOGRAFICZNY 
Przegląd Współczesnej Fotografii - „Człowiek obok mnie" Białystok 2010 

VI Edycja Konkursu 

Białostocki Ośrodek Kultury ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konkursie fotograficznym pt. 
„Człowiek obok mnie"  

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. 
Konkurs skierowany jest do amatorów zajmujących się fotografią współczesną. 

ZASADY UCZESTNICTWA: 
1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć wszyscy fotografujący będący 
obywatelami Unii Europejskiej. 
2. Zakres terytorialny nadesłanych zdjęć nie jest ograniczony do terenu Polski, mogą być one 
wykonane na całym świecie. 
3. Każdy autor może nadesłać maksymalnie do 5 sztuk zdjęć. Prace nadesłane jako zestaw 5 zdjęć, 
wyczerpują limit ilościowy. 
4. Format zdjęć czarno-białych i kolorowych musi mieścić się w wymiarach od 20x30 cm do 40x50 cm, 
a fotografie mogą być wykonane zarówno metodą tradycyjną jak i cyfrową (nie będą uwzględniane 
zdjęcia wysłane na CD i przesłane drogą mailową). 
5. Na odwrocie zdjęcia należy umieścić informację: imię i nazwisko autora, kontakt telefoniczny.  
6. Zdjęcie powinno być wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat. 
7. Do zdjęć należy dołączyć kartę uczestnictwa (może być sporządzona odręcznie) z następującymi 
informacjami: 
• imię i nazwisko, adres autora, tytuł prac (nie obowiązkowo) 
• nr tel. autora, adres e-mail (przyspieszy kontakt z autorem w momencie wygrania konkursu oraz 
zawiadomienie o wernisażu) 
• oraz adnotacją: Akceptuję warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Człowiek obok mnie" i 
podpisem autora 
• płytę CD z wysłanymi na konkurs zdjęciami w dobrej rozdzielczości 300 dpi (potrzebne 
organizatorowi do ewentualnego wydrukowania w katalogu konkursu). 
8. Zdjęcia przekazywane na konkurs muszą dotrzeć do Białostockiego Ośrodka Kultury do dnia 
30.09.2010 r. (data stempla nie ma znaczenia). 
9. Wernisaż wystawy pokonkursowej planowany jest na 17.10.2010 r. w siedzibie BOK. 
10. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
11. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie przesyłek nadesłanych 
drogą pocztową. 
12. Profesjonalne jury przyzna i dokona podziału nagród, których wysokość ogółem wyniesie 10.000 zł 
oraz nagrody rzeczowe. 
13. Zdjęcia nadesłane na konkurs po cyklu ekspozycji, będą zwracane od 01.12.2010 r. oprócz 
nagrodzonych, które pozostaną w archiwum organizatorów. 
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć do promocji 
konkursu. 
15. Prace, które nie będą spełniać warunków regulaminowych nie będą brane pod uwagę przez jury. 
16. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega zmianie. 
17. Prace należy przysłać na adres: 

Białostocki Ośrodek Kultury 
ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok, Dział Promocji w godz. 8:00 - 16:00 

dopisek „Człowiek obok mnie" 
tel. * 85 742 15 85 742 15, fax * 85 744 70 23 

www.bok.bialystok.pl 
impresariat@bok.bialystok.pl 

  

 


