REGULAMIN WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ
,,KOLEJ U PROGU NIEPODLEGŁOŚCI ‘1918 I W PIERWSZYCH
LATACH ODRODZONEJ POLSKI”
1. Organizatorem wystawy jest Kolejowe Towarzystwo Kultury z siedzibą w Krakowie
mieszczące się przy ulicy św. Filipa 6.
2. Wystawa ma charakter otwarty, ogólnopolski. Uczestnikami wystawy mogą być kolejarze,
seniorzy i sympatycy kolei oraz osoby zaproszone do udziału w Wystawie przez
Organizatorów, a także te osoby, które odpowiedziały na informacje ze stron internetowych.
3. Liczba prac wystawowych nie przekroczy trzydziestu. Zdjęcia do wystawy zostaną wybrane
przez kustosza wystawy wraz z powołaną komisją.
4. Można przesłać nie więcej niż 3 propozycje fotografii. Każda fotografia powinna zostać
przesłana elektronicznie w osobnym e-mailu lub listownie drogą pocztową.
E-mail musi zawierać:
- oryginalny plik zdjęcia (zawierający w nazwie pliku słowo „oryginał”)
- skany nadesłanych zdjęć powinny być wykonane w jak największej rozdzielczości
- tytuł i jego opis.
- Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy autora, właściciela.
5. Fotografie należy dostarczyć do Organizatora przesyłając je na adres email ktk@ktkdkk.pl
6. Termin nadesłania fotografii mija: 15 września 2018 roku wraz z wypełnioną kartą
zgłoszeniową (Załącznik nr 1 Regulaminu).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania i eksponowania fotografii konkursowych.
8. Zdjęcia przekazane przez Uczestników nie będą udostępniane publicznie w żadnej postaci
do momentu otwarcia Wystawy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych fotografii do wszelkich
publikacji promujących jego działalność kulturalną.
10. Planowany termin otwarcia wystawy to 14 października 2018 roku.
11. Uczestnicy wystawy nie ponoszą kosztów wydruku i obróbki zdjęć do formatu A4
przygotowywanych na wystawę. Prace zostaną wydrukowane w oparciu o pliki przesłane do
organizatora.
12. Autor nadsyłając fotografię potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego
postanowienia.
13. Nadsyłając fotografie na Wystawę, Autor wyraża zgodę na jej późniejsze upublicznienie
przez Organizatora na jego stronie internetowej lub w innej formie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w niniejszym
regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
16. Wszelkie informacje: tel.: 12 634-59-50 | 505 241 248; e-mail: ktk@ktkdkk.pl

