REGULAMIN
KONKURSU KUJAWSKO-POMORSKIE PRESS FOTO 2022
1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.
2. Konkurs odbywa się w 4 kategoriach:
a. Życie codzienne
b. Kultura i sztuka
c. Sport
d. Wydarzenia
3. Konkurs przeznaczony jest dla fotoreporterów zatrudnionych w redakcjach prasowych, internetowych
bądź w agencjach fotograficznych, a także dla freelancerów pracujących dla różnych redakcji lub
agencji, którzy wykonali zdjęcie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od
1.01.2021 do 31.12.2021 roku.
4. Udział w przeglądzie jest bezpłatny.
5. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu łącznie we wszystkich kategoriach 10 zdjęć pojedynczych,
oraz 2 zestawy zdjęć (w każdym zestawie do 7 zdjęć) w formie elektronicznej o rozdzielczości 300 dpi,
a dłuższy bok zdjęcia minimum 21 cm.
6. Do zdjęć należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia, którą należy pobrać ze strony.
7. Zdjęcia należy zgłaszać tylko w formie cyfrowej do 10.07.2022 roku przy pomocy formularza
znajdującego się na stronie: https://artus.torun.pl/ Dane osobowe autorów nie są ujawniane członkom
jury.
8. Pula nagród w konkursie wynosi 5000 zł.
9. W konkursie przyznawana jest główna nagroda Grand Prix za fotografię lub zestaw zdjęć o najwyższej
wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, nie pozbawionej oryginalnej wizji autora, a
wykonanej przy zachowaniu etycznych kanonów zawodu fotoreportera. Zdjęcie do głównej nagrody
Grand Prix zostanie wybrane spośród wszystkich prac nadesłanych na konkurs.
10. Oprócz nagrody głównej przyznane zostanie po jednej nagrodzie w poszczególnych kategoriach
tematycznych. W uzasadnionych przypadkach któraś z nagród może nie zostać przyznana.
11. Oprócz nagród w każdej kategorii mogą zostać przyznane wyróżnienia fundowane przez partnerów
organizacyjnych konkursu. Partnerzy nie mają wpływu na procedurę przyznawania wyróżnień ani na
to, kto je otrzyma.
12. Wyniki pracy Jury zostaną opublikowane bezzwłocznie po jej zakończeniu na stronie internetowej
organizatora.
13. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w sierpniu 2022 r.
Wszyscy uczestnicy otrzymają katalog. Autorzy zdjęć zaklasyfikowanych do wystawy zostaną
powiadomieni o terminie wernisażu. Wystawa będzie prezentowana w Galerii Artus Centrum Kultury
Dwór Artusa w Toruniu.
14. Zdjęcia zgłoszone do konkursu mogą być wykorzystane do promocji wydarzenia.
15. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem i akceptowaniem wszystkich punktów
regulaminu.
16. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygnięcia dokonuje Organizator
17. W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy: Administratorem
Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury Dwór Artusa z siedzibą w Toruniu Rynek
Staromiejski 6, 87-100. Informacja o ochronie danych osobowych w Dworze Artusa w Toruniu,
dostępna pod adresem https://artus.torun.pl/kontakt/
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