
Organizator: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Wspó³organizator: Miasto Jelenia Góra

Warunki udzia³u:
1. Udzia³ w konkursie mog¹ wzi¹æ wszyscy fotografuj¹cy.
2. Ka¿dy u¿ytkownik mo¿e nades³aæ do 10 prac. Zestawy wielozdjêciowe bêd¹ traktowane
 jako  jedna praca pod warunkiem wyraŸnego ich oznaczenia.
3. Technika prac jest dowolna.
4. Format powinien byæ nie mniejszy ni¿ 24 x 30 cm (z wyj¹tkiem odbitek kontaktowych
    - min. 6 x 9 cm). Fotografie powinny byæ nie oprawione - jedynie w przypadku odbitek
    kontaktowych dopuszcza siê mo¿liwoœæ oprawy w cienkie passparteau o wymiarach nie
    mniejszych ni¿ 24 x 30 cm.
5. Format prac nie mo¿e przekraczaæ 100 x 70 cm.
6. Prace nie mog¹ byæ podklejane na p³ytach PCV b¹dŸ na p³ytach foamboard.
7. Do zdjêæ nale¿y do³¹czyæ p³ytê CD lub DVD z zapisem fotografii w rozdzielczoœci 300 dpi.
8. Ka¿de zdjêcie nale¿y czytelnie opisaæ na odwrocie, podaj¹c numer kolejny zgodny
     z kart¹ zg³oszenia, tytu³ pracy, imiê i nazwisko oraz dok³adny adres zamieszkania.
9. Na fotografiach tworz¹cych zestaw nale¿y dodatkowo podaæ schemat uk³adu zdjêæ.
10. Uczestnicy konkursu zobowi¹zani s¹ do przes³ania prac wraz z kart¹ zg³oszenia oraz
    dowodem wp³aty za udzia³ w konkursie w wysokoœci 40 z³ na konto JCK:
    Bank Millenium nr 0211 6022 02 0000 0000 4558 9216
    z dopiskiem Biennale na adres:
    Jeleniogórskie Centrum Kultury
    58-500 Jelenia Góra
    ul. 1-go Maja 60 
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Terminy:
Nadsy³anie prac - do 30.06.2018 r.
Obrady Jury - lipiec 2018 r.
Powiadomienie o werdykcie - do 15.08.2018 r.
Wrêczenie nagród - 21.09.2018 r.
Zwrot prac - III kwarta³ 2019 r.
Nades³anie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu

Prawa i obowi¹zki organizatora:
1. Nades³ane prace bêd¹ traktowane z najwiêksz¹ dba³oœci¹, jednak organizator nie
    bierze odpowiedzialnoœci za ewentualne ich zaginiêcie lub uszkodzenie w transporcie
    pocztowym.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezp³atnej reprodukcji prac w katalogu i w 
    prasie.
3.  Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania wystawy w innych galeriach.
4. Organizator ma prawo wy³¹czenia spod obrad Jury prac nie spe³niaj¹cych warunków
     niniejszego regulaminu.
5. Fotografie nagrodzone przechodz¹ na w³asnoœæ organizatora.

Uprawnienia uczestników:
1.  Ka¿dy autor zg³aszaj¹cy prace zostanie powiadomiony o werdykcie Jury.
2. Ka¿dy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma katalog wystawy.
3. Uczestnicy wystawy otrzymaj¹ zawiadomienie o dok³adnym terminie i miejscu
     wystawy.

Nagrody:
Grand Prix  5000 z³
I Nagroda   2500 z³
II Nagroda  1500 z³
III Nagroda 1000 z³
Jury ma prawo innego podzia³u nagród.

Komisarz wystawy: Tomasz Mielech
tel. 693 380 141
e-mail: tomasz.mielech@poczta.fm
www.bfg.org.pl
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