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Międzynarodowy Salon
Martwa natura w fotografii
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REGULAMIN
6. Międzynarodowego Salonu Martwa natura w fotografii – Częstochowa 2014
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Celem konkursu jest twórcze wykorzystanie w fotografii martwej
natury – tematu zwyczajowo związanego z malarstwem.
Organizator oczekuje prac przedstawiających martwą naturę
w formie klasycznej, zastanej w naturze lub przetworzonej cyfrowo.
Salon ma charakter otwarty - mogą w nim uczestniczyć wszyscy
fotografujący.
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksimum 5 prac
czarnobiałych lub barwnych. Zestawy wielozdjęciowe będą
traktowane jako jedna praca pod warunkiem, że stanowić będą
spójną tematycznie całość i zostanie to wyraźnie zaznaczone
w karcie zgłoszeniowej.
Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, w formacie nie
mniejszym niż 20 × 30 cm i nie większym niż 30 × 45 cm. Zdjęcia
nie mogą być oprawione ani podklejone. Organizator prosi o dołączenie płyty CD z cyfrową wersją nadesłanych prac (plik*.bmp lub
*.tiff, rozdzielczość 300 dpi) – do celów dokumentacyjnych,
kwalifikacyjnych oraz wydawniczych.
Każda praca musi być oznaczona numerem, tytułem oraz
imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania i krajem autora.
Fotografie muszą posiadać numery i tytuły zgodne z umieszczonymi na karcie zgłoszenia.
Opłata uczestnictwa od autorów wynosi 40,- zł (dla autorów
zagranicznych – 12 EU), które należy wpłacić na konto Miejskiej
Galerii Sztuki w Częstochowie:
ING BŚ O/Cz-wa: 16105011421000000501625040
bic/swift code: INGBPLPW
IBAN no: PL 16105011421000000501625040
Kserokopia wpłaty musi być załączona do prac.
Nadesłane prace nie spełniające warunków określonych
w punktach 3-6 będą zwracane autorom bez przedkładania ich
ocenie Jury. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Wniesienie wpisowego gwarantuje wszystkim uczestnikom
otrzymanie katalogu wystawy oraz zwrot prac pocztą. Katalogi
wysyłane będą razem z pracami w terminie zwrotu określonym
w niniejszym regulaminie.
Prace należy nadsyłać na adres Organizatora:
Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64,
42 - 200 Częstochowa, Polska
z dopiskiem: „martwa natura” do dnia 1 lipca 2014 roku (decyduje
data stempla pocztowego) w płaskich, sztywnych opakowaniach
zabezpieczających przed zniszczeniem podczas przesyłki. W tych
samych opakowaniach zostaną po konkursie odesłane autorom.
Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac powstałe w czasie
przesyłki.
Oceny prac, przyznania nagród, wyboru prac na wystawę oraz do
katalogu dokona Jury w składzie:

11. Jury przysługuje prawo kwalifikowania do nagród oraz na
wystawę zdjęć pojedynczych z zestawu autorskiego. Decyzje Jury
są ostateczne.
12. Laureaci konkursu otrzymają nagrody: Grand Prix Prezydenta
Miasta Częstochowy; Złoty, Srebrny i Brązowy – medale FIAP;
wyróżnienia honorowe FIAP; Złoty, Srebrny i Brązowy – medale
Fotoklubu Rzeczpospolitej – Stowarzyszenia Twórców w Warszawie; nagrody Organizatora. Prace, które otrzymały nagrody
pieniężne stają się własnością Organizatora.
13. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych
prac, w celach promujących wystawę, na następujących polach
eksploatacji: w środkach masowego przekazu (prasa, radio,
telewizja), w Internecie, do druku materiałów promocyjnych (plakat,
zaproszenie) oraz na filmowanie i inne formy utrwalania wystawy
w celach dokumentacyjnych. Autor oświadcza, że wykorzystanie
w/w materiałów nie naruszy praw autorskich osób trzecich, a w wypadku podniesienia roszczeń z tytułu naruszenia tych praw, Autor
zobowiązuje się zwolnić Galerię od odpowiedzialności z tego
tytułu.
14. Autor upoważnia Organizatora (nieodpłatnie) do dysponowania
pracami w celach ekspozycyjnych, na podstawie odrębnych umów
z innymi organizatorami wystaw, w terminie ujętym w niniejszym
regulaminie.
15. Nadesłanie prac jest równoznaczne z pełną akceptacją
regulaminu.
TERMINY:
Przyjmowanie prac do 1 lipca 2014 r.
Ocena Jury do 31 lipca 2014 r.
Informacja dla autorów do 15 sierpnia 2014 r.
Wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki: 20 września – 31 października
2014 r.
Zwrot prac, ze względu na ew. prezentację w innych miastach do 30 listopada 2015 r.
ORGANIZATOR:
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-200 Częstochowa
(34) 324 60 57
www.galeria.czest.pl
info@galeria.czest.pl
komisarz Salonu: Janusz Mielczarek
sekretarz Salonu: Joanna Matyja jmatyja@galeria.czest.pl
(34) 324 55 81

Mieczysław Cybulski – AFIAP, AFRP
Małgorzata Dołowska - AFRP
Andrzej Saj – krytyk sztuki
Czesław Tarczyński - artysta malarz, ZPAP
Janusz Mielczarek – AFRP, ZPAF
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