
  MIĘDZYNARODOWE KONFRONTACJE   FOTOGRAFICZNE  –  KONKURS:

,,TYLKO JEDNO ZDJĘCIE”,,TYLKO JEDNO ZDJĘCIE”

Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu    Klub Fotograficzny Atest 70

pod patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia

FOTOKLUB
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW

Fundacja 

„Fotografia dla Przyszłości”

7
Klub fotograficzny 

„ATEST 70”

TY O J 2 1LK  JEDNO ZD ĘCIE 0 1

Międzynarodowe Konfrontacje Fotograficzne „Tylko Jedno Zdjęcie”

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko................................................................................................................

tytuł pracy.......................................................................................................................

wymiary fotografii........................................................................................................................

adres..............................................................................................................................

tel. kontaktowy................................................................................................................

e-mail.............................................................................................................................

krótka notka fotograficzna...........................................................................................................

.

....................................................................................................................................................

.

.....................................................................................................................................................

                             
Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, akceptuję regulamin
konkursu i wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi
zmianami) o ochronie danych osobowych.
Oświadczam, że zgłoszona praca nie była nagrodzona w innych konkursach.

czytelny podpis
podpis równoznaczny jest
z akceptacją regulaminu

Kurator Konkursu:

37-500 Jarosław pl. Mickiewicza 6 tel. 016 6214434, 6213294

 Krzysztof Mruk
Sekretarz Konkursu: Marzena Stęc

Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu 

Miejski Ośrodek Kultury
w Jarosławiu

Urząd Miasta Jarosławia



WARUNKI UDZIAŁU:
  1. Konfrontacje organizowane są na zasadzie konkursu – dostępne dla wszystkich 

fotografujących.
  2. Każdy autor może nadesłać czarno-białe lub barwne, technika 

dowolna (nie podpisane) do którego należy dołączyć wglądówkę na płycie CD/DVD oraz 
czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.

  3. Format prac od 20 x 30 do 40 x 60  bez paspartou z tym, że krótszy bok może mieć min. 20 
cm zaś dłuższy max 60 cm. uzasadnione koncepcją autorską. Zdjęcie nie może być 
podklejone ani oprawione.

  4. Istnieje możliwość przesłania pracy drogą elektroniczną (format JPG o rozdzielczości 300 
dpi) na adres:  z dopiskiem Tylko Jedno Zdjęcie 2011. 
Odbitkę pracy wykona organizator (maksymalny format: 30x45 cm).

  5. Oceny prac, podziału nagród, wyboru prac do katalogu oraz na wystawę dokona Jury 
powołane przez organizatorów.

  6. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatorów.
  7. Każdy uczestnik wystawy pokonkursowej otrzyma pamiątkowy katalog. 
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego, nieodpłatnego rozpowszechniania, 

utrwalania i powielania prac na potrzeby konfrontacji tj.: prezentacji wystawy 
konkursowej, reprodukcji w katalogu, w mediach, w internecie, a także 
w okolicznościowych wydawnictwach marketingowych i promujących Konfrontacje.

  9. Prace niespełniające warunków regulaminu nie będą podlegać ocenie Jury.
10. Fotografie, które brały udział w poprzednich edycjach Konfrontacji Fotograficznych 

„Tylko Jedno Zdjęcie” nie będą oceniane oraz eksponowane na wystawie 
pokonkursowej.

11. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie 
prac podczas transportu.

12. Za udział w Konfrontacjach należy wnieść opłatę w wysokości 30 zł lub 10  euro, 
natomiast za zdjęcia przesłane drogą elektroniczną - dodatkowa opłata celem wykonania 
fotografii w wysokości 15 zł. lub 5 euro na konto: 

Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu

PKO SA I o/Jarosław 47 1240 2571 1111 0010 1417 0097    
z dopiskiem „Tylko Jedno Zdjęcie 2011”, 

       z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem autora pracy.

13. Prace należy wysyłać na adres:   Miejski Ośrodek Kultury 

              Pl. A. Mickiewicza 6

              37-500 Jarosław 

                     z dopiskiem „ Tylko Jedno Zdjęcie 2011”.

 
14. Nadesłana praca  jest równoznacznie oświadczeniem posiadania praw autorskich do 

zdjęcia. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne 
zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografii na potrzeby 
konfrontacji. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z późn. zm.

tylko jedno zdjęcie 

fotaroku@o2.pl

KALENDARIUM:

1.  Ogłoszenie regulaminu Konfrontacji - marzec 2011 r.
2.  Termin nadsyłania prac  do 10 września 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego 

na przesyłce).
3.  Ogłoszenie wyników Konfrontacji do 9 października 2011 r.
4.  Powiadomienie autorów nagrodzonych oraz zakwalifikowanych prac na wystawę 

pokonkursową do 22 października 2011 r, na stronach: 

5.  Ekspozycja prac: 29.10.2011 – 18.11.2011 r.,  „Galeria Rynek 6” Miejskiego Ośrodka  
     Kultury w Jarosławiu.
6.  Zwrot prac autorom  –  do 31 stycznia 2012 roku.

Jury zastrzega sobie inny podział nagród.

NAGRODY:

Złoty, srebrny i brązowy medal FIAP,
Złoty, srebrny i brązowy medal Stowarzyszenia Fotoklubu RP
Nagrody Fundacji „Fotografia dla Przyszłości”.
Nagrody pieniężne I, II, III oraz Wyróżnienia (min. pula 7.000 zł.) ufundowane przez 

organizatorów.
Nagroda ELEKTROKAL-u w Radymnie,
Nagroda „Gazety Jarosławskiej” 
Nagroda Klubu Fotograficznego „Atest 70” w Jarosławiu
Nagrody sponsorów.

Szczegółowych informacji udzielają kurator wystawy Krzysztof Mruk
 tel.: (16) 621 32 94 

oraz sekretarz konkursu Marzena Stęc 
tel.: (16) 621 58 44   e-mail: 

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia na stronach internetowych:
 

www.mok-jar.pl  i www.jaroslaw.pl

fotaroku@o2.pl 

www.mok-jar.pl i www.jaroslaw.pl

REGULAMIN KONKURSU
Międzynarodowe Konfrontacje Fotograficzne 

„TYLKO JEDNO ZDJĘCIE 2011” 

15. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) na potrzeby Konfrontacji i w celach 
marketingowych. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 
informacji opartych na zgłoszeniu sporządzonym przez uczestników.


