Regulamin konkursu fotograficznego
Centrum Studiów Polska-Azja
„Bliżej Azji”
I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Studiów Polska-Azja w
Warszawie (zwana dalej – CSPA).
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich czytelników i sympatyków CSPA i ma
zasięg międzynarodowy.
3. Zdjęcia należy wysyłać do 30.09.2018. Termin rozstrzygnięcia konkursu
zostanie podany w ciągu tygodnia od daty jego zakończenia.
4. Wręczenie nagród odbędzie się w trakcie spotkania społeczności CSPA
w Warszawie.
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Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.
2. Zdjęcia muszą być związane z tematyką azjatycką. Mogą być wykonane zarówno
w Azji jak i na innym dowolnym kontynencie.
61 Zasady

konkursu

1. Zgłaszane fotografie muszą być w pełni autorskie i nie mogą być nagrodzone w
innych konkursach.
2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w
rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:

1. Konwersje zdjęć jednokolorowych do czarno-białych lub sepii,
nakładanie kolorowych filtrów itp.;
2. Korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,
rozjaśnianie)
3. Nie będą akceptowane prace:
1. Z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w
wyniku obróbki graficznej;
2. Powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże)
IV Nadsyłanie prac
1. Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres
CSPA.instagram@gmail.com
2. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie trzy fotografie.
1V Jury
1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora
2. W skład Jury wejdą eksperci CSPA wybrani przez Organizatora
3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu
konkursu
lub
niespełniających
zasad
konkursu.

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji
VI Nagrody
1. Organizatorzy uhonorują atrakcyjnymi nagrodami pięć
najlepszych autorów fotografii.
2. Prace laureatów zostaną pokazane w trakcie specjalnej wystawy
zorganizowanej przez CSPA.
3. Prace laureatów będzie można także oglądać na stronie internetowej CSPA
(www.polska-azja.pl) oraz na profilach CSPA w mediach społecznościach
(Facebook, Pinterest, Instagram).
4. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową.
VI Postanowienia końcowe
1. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac oświadcza, że:
1. akceptuje niniejszy regulamin;
2. jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy
powstawaniu pracy na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje.

Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które
mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje
na siebie Uczestnik Konkursu;
3. zgadza się na zamieszczenie fotografii w galerii konkursowej z
udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i
bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez
Uczestnika Konkursu na wystawie zdjęć laureatów, stronie www oraz na
profilach w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest)
prowadzonych przez Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji
nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy.

