Regulamin fotograficznego konkursu grantowego
Festiwalu Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy

Wystaw się w Krośnie!

I. Organizatorzy Konkursu
Organizatorem Konkursu grantowego Festiwalu Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy
„Wystaw się w Krośnie!”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Stowarzyszenie Teatr s.tr.a.c.h.,
zwane dalej „Organizatorem”.
II. Cel i tematyka Konkursu
Celem Konkursu jest szeroko pojęta promocja dziedziny sztuki – fotografii. W ramach „Wystaw
się w Krośnie” zostaną zorganizowane wystawy trzech fotografów, wyłonionych w ramach
konkursu. Wystawy zostaną zorganizowane w przestrzeniach miasta Krosna, ich wernisaże
odbędą się 11 września 2021 roku, podczas XIV Festiwalu Nocne Teatralia Strachy. Wystawy
trwać będą około miesiąca. Tematyka prac konkursowych powinna nawiązywać w sposób
pośredni lub bezpośredni do myśli przewodniej XIV edycji Festiwalu: Powrót do marzeń.
III. Uczestnicy konkursu
Konkurs to przedsięwzięcie skierowane do kreatywnych i pełnych fotograficznej pasji
amatorów oraz profesjonalistów, chcących poprzez swoje fotografie przekazać coś więcej niż
piękne obrazy.
IV. Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie wiadomości e-mail, z
załączonymi do niej plikami (zdjęciami) w formie elektronicznej, na adres Organizatora:
teatrstrach@gmail.com. Przesłane fotografie powinny być propozycją wystawy
fotograficznej. Minimalna liczba przesłanych zdjęć wynosi 10 sztuk. Zdjęcia należy
przesłać w formacie JPG, a ich rozdzielczość powinna umożliwić komisji konkursowej
ocenę fotografii. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 propozycje
wystawy fotograficznej (każda po minimum 10 zdjęć). W e-mailu przesłanym na adres
Organizatora powinny znajdować się następujące informacje:






- dane personalne autora (imię, nazwisko, adres),
- numer telefonu, adres e-mail,
- tytuł wystawy,krótki opis wystawy,
- daty i miejsca wykonania fotografii (brak ograniczeń czasowych wykonania zdjęć).

2. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 lipca 2021 roku włącznie (o rozpatrzeniu zgłoszenia
będzie decydowała data otrzymania zgłoszenia).

3. Obróbka zdjęć przesłanych na Konkurs może polegać jedynie na działaniach
odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na
globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne
zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcia niespełniające wymagań
konkursowych zostaną zdyskwalifikowane.
4. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
5. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
6. Prace niespełniające wymogów regulaminu Konkursu zostaną odrzucone.
7. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatną,
jednorazową reprodukcję nagrodzonych prac (podczas wystawy pokonkursowej oraz w
innych publikacjach związanych z Konkursem) przez Organizatora.
8. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani
naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i
osobistych praw autorskich oraz, że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody
osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i uprawnienia do wyrażania zgody na
wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 7 powyżej. W
przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca prace konkursowe
zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w
związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając
Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez
Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę
wartość artystyczną, jakość, tematykę i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzech artystów, których prace zostaną
przedstawione na wystawach fotografii.
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
5. O decyzji Jury nagrodzone osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą
elektroniczną.
6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie www.nocneteatralia.pl do 31 lipca 2021 roku.
VI. Nagrody
1. Każdy z 3 zwycięzców wyłonionych przez Jury Konkursu otrzyma grant w wysokości
1500,00 zł brutto (suma grantów wynosi 4500,00 zł brutto).
2. Organizator podpisze ze zwycięzcami Konkursu stosowne umowy, a środki finansowe
zostaną przesłane na konto bankowe wyszczególnione w umowie. Istnieje możliwość
otrzymania zaliczki finansowej przed wernisażem wystawy do kwoty wynoszącej
maksymalnie 70% grantu.
3. Dodatkowo Organizator udostępnia bezpłatnie zwycięzcom Konkursu miejsce do
wystawienia zdjęć oraz zapewnia zwycięzcom Konkursu nocleg i wyżywienie w dniach
9-11 września 2021.
4. W ramach otrzymanego dofinansowania zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do:
- wydruku fotografii,

- przyjazdu do Krosna oraz montażu fotografii w przestrzeni wystawienniczej w dniu 10
lub 11 września 2021 (wystawa trwać będzie około miesiąca),
- opowiedzenia o swoim projekcie podczas wernisażu wystawy fotografii, który
odbędzie się 11 września 2021, w ramach XIV Festiwalu Nocne Teatralia Strachy.

VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.nocneteatralia.pl .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i
zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika
Konkursu warunków niniejszego Regulaminu.

