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REGULAMIN XXIV KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO      

  JELENIA GÓRA l JELENIOGÓRZANIE 2020 
W NOWEJ FORMIE 

 

Patronat 
Prezydent Miasta Jeleniej Góry  

 
 

Organizator konkursu i wystawy                                                                                  
Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne 

 
 

 
 
 

I. CEL I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONKURSU: 
 
  Laudacja Waldemara Grzelaka 
 
 
II. TEMATYKA KONKURSU 
Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii OPEN, bez określania dodatkowych podkategorii. Jedynym wyjątkiem 
będzie wybór przez jury najlepszego portretu, który zostanie nagrodzony nagrodą specjalną ufundowana przez Panią 
Poseł Zofię Czernow. 
 
III. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Konkurs dostępny jest dla wszystkich fotografujących. 
2. Tematyka prac konkursowych musi być zgodna z celem i założeniami konkursu. 
3. Dopuszcza się dowolną technikę wykonania prac konkursowych z zastrzeżeniem, że muszą one być fotografiami 
wykonanymi przez uczestnika konkursu w technologii cyfrowej lub na emulsji światłoczułej, co oznacza, że muszą zostać 
wykonane poprzez rejestrację obrazu za pomocą elementów wrażliwych na światło. Żadne formy grafiki komputerowej 
nie bazujące na wykonanych wcześniej fotografiach nie będą dopuszczane do konkursu. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości Komisarz Konkursu może poprosić o przedstawienie dowodu w postaci oryginalnych nieobrobionych plików 
RAW lub JPEG z danymi EXIF prosto z aparatu, albo oryginalnych negatywów analogowych. W przypadku 
niedostarczenia dowodów lub zaistnienia dalszych wątpliwości co do spełnienia warunków konkursu praca zostanie 
odrzucona. 
4. Prace nadesłane na konkurs nie mogą zawierać żadnych napisów, podpisów, dat oraz znaków umożliwiających 
identyfikację autora pracy. 
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5. Uczestnik oświadcza, że nadesłane prace konkursowe wykonał samodzielnie i posiada pełne prawa autorskie do nich. 
W przypadku, gdy praca konkursowa przedstawia wizerunek osoby, uczestnik konkursu oświadcza, że uzyskał zgodę na 
przedstawienie wizerunku tej osoby i jego publikowanie. 
6. Każdy autor może nadesłać na konkurs maksymalnie pięć prac pojedynczych lub dwie prace pojedyncze i jeden zestaw 
złożony z trzech zdjęć - wyraźnie oznaczonych. 
7. Warunkiem przyjęcia prac do konkursu jest dokładne i prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia. 
8. O dopuszczeniu prac do wystawy decyduje Komisarz Konkursu. Od decyzji Komisarza przysługuje odwołanie do 
Zarządu Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wszelkie odwołania muszą zostać rozstrzygnięte przez Zarząd 
Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego przed rozpoczęciem pracy Jury Konkursu. 
9. Z udziału w konkursie wykluczeni są: Komisarz Konkursu, Zastępca Komisarza Konkursu, Członkowie Jury, Członkowie 
Zarządu Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz ich rodziny. 
 
IV. WARUNKI PRZESYŁANIA PRAC 
1. Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej, jako ZAŁĄCZNIK do wiadomości e-mail wysłanej na adres 
– konkurs@jtf.com.pl lub jako zamieszczony w tej wiadomości link do archiwum prac (.ZIP lub .RAR) zapisanych na 
dowolnym serwerze (zdjęcia zostaną pobrane z serwera przez organizatorów konkursu). Po pobraniu prac na adres 
zwrotny autora wysłane zostanie potwierdzenie ich dostarczenia. 
2. Prace konkursowe „wklejone” w treść wiadomości nie będą przyjmowane do konkursu. 
3. Wymagania dla prac konkursowych: plik – JPG, wielkość minimum 4700 pikseli - KRÓTSZY bok, wielkość pliku 
maksymalnie 20 MB, profil RGB, praca MUSI być poprawna technicznie i pozwalać na wykonanie poprawnego 
technicznie wydruku o wymiarach 40x60 cm. 
4. Do wiadomości e-mail proszę dołączyć ( jako załącznik ) wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (skan karty lub jej 
czytelne zdjęcie). 
5. Karta zgłoszenia wraz z regulaminem dostępna jest w siedzibie Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego i na 
stronie internetowej pod adresem: „www.jtf.com.pl/do pobrania”. 
6. Prace które uzyskają akceptację na wystawę konkursową zostaną wydrukowane w formacie 40x60 cm na koszt 
Organizatora. 
 

VI. NAGRODY 

1. Nagrody 
Pierwsza nagroda     
Druga nagroda      
Trzecia nagroda     

2. Nagroda Specjalna w Kategorii Portret     
     

W skład Jury wejdą: 

     - Waldemar Grzelak – członek ZPAF, Honorowy członek JTF 
     - Janusz Moniatowicz – członek ZPAF, Honorowy członek JTF 
     - Jacek Szczerbaniewicz – członek Fotoklubu RP, członek Zarządu JTF 
     - Zygmunt Trylański – członek Fotoklubu RP, uhonorowany tytułem Excellence FIAP 
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1. Jury oceni wszystkie prace dopuszczone do konkursu. 
2. Jury ma prawo dokonania innego, niż założony, podziału nagród. 
3. Jury może nagrodzić wybranych autorów za całość nadesłanych prac. 
4. Jury kwalifikuje prace konkursowe do prezentacji na wystawie. 
5. Decyzje jury będą niepodważalne i ostateczne. 

 
VII. TERMINY KONKURSU 
1. Termin nadsyłania prac - 05.08.2020 r. 
2. Ocena prac nastąpi do  - 15.08.2020 r. 
3. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród - 03.09.202 r. godzina 17.00 - Galeria „Hall” Osiedlowy Dom Kultury - Zabobrze, 
58-500 Jelenia Góra, ul. Komedy Trzcińskiego 12 
4. Wystawa będzie czynna w dniach 03.09 - 16.09.2020 r. 
 
VII. ZAPISY KOŃCOWE 
1. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. 
2. Uczestnicy Konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz publikację prac i ich wykorzystanie 
do celów promocji Konkursu. 
3. Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac, które uzyskały 
akceptację na wystawę pokonkursową w prasie, telewizji oraz na portalach internetowych w celu promowania 
konkursu. 
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisarza  Konkursu. 
5. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
6. Organizator nie odpowiada za naruszenie jakichkolwiek praw, w tym dóbr osobistych związanych z działaniami 
uczestników Konkursu. 
 

ADRES ORGANIZATORA 
Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne 
58-500 Jelenia Góra 
Al. Wojska Polskiego 37 
tel. 516 748 951 
www.jtf.com.pl 
e-mail : jtf@jtf.com.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KOMISARZ KONKURSU 
. . . . . . . . . . . . . . . 
tel. . . . . . . . . . . . . 
ZASTĘPCA KOMISARZA KONKURSU 
. . . . . . . . . . . . . . . 
tel. . . . . . . . . . . . . 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
do konkursu „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2020” 

 
1. Imię / imiona i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
2. Adres …………………..……………..………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
3. Nr tel., e-mail ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
 

LP Tytuł pracy (lub zestawu) Akceptacja Nagroda 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

5  
 

  

 
Po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa: 
1 - zgłaszam moje prace do Konkursu „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2020”, 
2 - wyrażam zgodę na warunki określone w Regulaminie Konkursu, 
3 - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne      
w związku z organizacją Konkursu „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2020”. 
 
 
 
Miejscowość, data ...................................................................                                                        ...................................... 
                                                                                                                          Podpis autora  
 
Prosimy o czytelne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA. 


