
                                                                                                                                                                                                                                                
    

 
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział  Wrocław                                                                                                                 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych 
                                                        zapraszają do udziału w: 
          Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „WROCŁAW – MIASTO W ZIELENI 2017” 

    Konkurs oraz wystawa prac odbywają się w ramach 
     VII Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA ’17 

 I. REGULAMIN 
1. Temat: „WROCŁAW – MIASTO W ZIELENI” 
2. Terminarz konkursu: 
- Nadsyłanie prac do dnia                                                                                                                                    28.08.2017 r. 
- Obrady Jury                                                                                                                                                   01-02.09.2017 r. 
- Wysyłka zawiadomień o werdykcie Jury (na podany przez autora adres e-mail)                                      do 30.09.2017 r. 
- Otwarcie wystawy (podczas otwarcia Festiwalu DoFA)                                                                       październik 2017 r. 
- Zwrot prac: miesiąc po ekspozycji wystawy każdy uczestnik może odebrać swoje prace fotograficzne w siedzibie 
Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocław, Rynek-Ratusz 25, 3 piętro, wyłącznie w dniach od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.        

II. PATRONI KONKURSU: 
Światowe Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych, Polska Federacja Fotograficznych  
i Audiowizualnych Stowarzyszeń Twórczych. Patron medialny: redakcja kwartalnika „OBSCURA”  

III. WARUNKI UDZIAŁU I OBOWIĄZKI AUTORÓW 
1. Do konkursu mogą składać prace fotograficzne wszyscy fotografujący. 
2. Dopuszczalne są wszystkie techniki i środki celem uzyskania artystycznej wizji autora w interpretacji tematu konkursu. 
3. Prace fotograficzne czarno-białe i barwne można nadsyłać lub składać osobiście w ilości maksymalnej do 5 prac.  
4. Każdy fotogram należy czytelnie podpisać podając: nazwisko, imię, adres autora i tytuł pracy oraz szczegółowy opis 

            miejsca wykonania danej pracy fotograficznej. 
5. Prace fotograficzne można nadsyłać pocztą na adres: Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców 
Audiowizualnych, 50-000 Wrocław-68, Skry. Poczt. 856 lub składać: w siedzibie DSAFiTA, ul. Włodkowica 31/4a,  
1 piętro, w każdą niedzielę w godzinach od 13.00 do 15.00 lub w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział 
Wrocław, Rynek-Ratusz 25, 3 piętro, wyłącznie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00. 
6. FORMAT PRAC: 30x40cm (dozwolone jest inne kadrowanie z zachowaniem boku dłuższego  =  40 cm). 
7. Do prac fotograficznych należy dołączyć płytę DVD, CD lub pendrive z tymi samymi pracami fotograficznymi zapisanymi  
w  rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi oraz wypełnioną i podpisaną „KARTĄ  ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE”,która 
jest w załączeniu do regulaminu konkursu.  

IV. NAGRODY                                                                                                                                                                          
I Nagroda: Dyplom DSAFiTA i 1000 zł, II Nagroda: Dyplom DSAFiTA i 750 zł, III Nagroda: Dyplom DSAFiTA i 500 zł. 
Przewiduje się nagrody i wyróżnienia: patronów i sponsorów. 

V. OCENA PRAC 
Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów konkursu. Decyzja Jury jest ostateczna. Jury może nie przy-                                                                                                                                                                                                                                                      
znać którejś z nagród lub dokonać innego ich podziału. Jury zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia Konkursu, co jest 
równoznaczne z brakiem przyznania nagród. Każdy autor zostanie powiadomiony o werdykcie Jury. 
Powiadomienie zostanie wysłane na podany adres e-mail danego autora. 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW 
- Prace traktowane będą z największą starannością. Nie ponosimy winy za zniszczenie lub zaginięcie na poczcie. 
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz we wszelkich innych 
publikacjach z zachowaniem praw autorskich oraz w prasie i wszelkich innych mediach - celem reklamy konkursu i wystawy 
pokonkursowej.  
- Wszelkie sprawy sporne mogące zaistnieć podczas organizacji konkursu rozwiązują organizatorzy i Jury konkursu, do których 
należy ostateczna decyzja.  
- Każdy autor przystępujący do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.                                                                                                                                            
- Zgłoszenie prac do konkursu  jest jednoznaczne z uznaniem warunków tego regulaminu. 

   
                                                                      Komisarz konkursu i wystawy: Zbigniew  Stokłosa – fotografik, prezes ŚSAFiTA, DSAFiTA, 
                                                                                                                                                                     Artysta FIAP, Excelencja FIAP  

                             
      Patron konkursu        Patronat medialny                  


