2. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla poszczególnych kategorii wiekowych:
•
•
•
•

szkoły podstawowe
szkoły gimnazjalne
szkoły ponadgimnazjalne
uczestnicy indywidualni

3. Podstawę prawną do przekazania nagród stanowi wyłącznie protokół Komisji Konkursowej.

VII. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Ziemi
Tarnowskiej” w Tarnowie

Regulamin XIX Konkursu
Fotograficzno-Krajoznawczego

Za całość spraw związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu Organizatorzy czynią
odpowiedzialną Komisję Krajoznawczą i Turystyki Pieszej i Przewodników ZO PTTK
w Tarnowie.
Zgłoszenia prac do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na ich
eksponowanie podczas wystawy pokonkursowej oraz innych pokazów popularyzujących
fotografię krajoznawczą. Autor zgadza się na ewentualne publikacje prac w folderze
pokonkursowym oraz innych wydawnictwach wskazanych przez Organizatorów Konkursu.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac powstałe
z przyczyn od nich niezależnych (np. w trakcie przesyłki).
Komisja Konkursowa poinformuje autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych o terminie
i miejscu wystawy pokonkursowej oddzielnym pismem.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu pt. „Bramy, drzwi i okna Ziemi
Tarnowskiej” udziela: biuro ZO PTTK w Tarnowie tel. (14) 655 43 52; (14) 655 43 53
Pomocną literaturą przy odwiedzaniu wspomnianych miejsc jest mapa wydawnictwa
Compass „Ziemia Tarnowska”
Informacje o terminie ogłoszenia wyników konkursu, rozdaniu nagród i wernisażu
wystawy zostaną rozesłane do uczestników indywidualnych i do szkół, oraz opublikowane
na stronie internetowej www.tarnow.pttk.pl i fb: https://www.facebook.com/tarnowpttk

UWAGA:
Czytelnie i dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać wraz z pracami na adres
Biura Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie.

Serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie

Organizatorzy!!!

pt. „Bramy, drzwi i okna Ziemi Tarnowskiej”
Tarnów, wrzesień 2018 r. – maj 2019 r.

I. ORGANIZATORZY:
- Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie.

II. CEL KONKURSU:
1. Zebranie dokumentacji fotograficznej bram, drzwi i okien Ziemi Tarnowskiej
pełniących nie tylko funkcję użytkową, ale też będących przykładem rozmaitych stylów
w architekturze. Warto pamiętać, że nie zawsze muszą to być fragmenty obiektów
uznanych za zabytkowe. Mogą być to detale zwykłych domów, chałup, które urzekają
swoją urodą, stanem zachowania, na którym widać działalność nieubłaganego czasu.
2. Rozwijanie wśród turystów umiejętności dostrzegania cennych przykładów architektury
naszego regionu.
3. Integrowanie ludzi o podobnych zainteresowaniach.

III. UDZIAŁ W KONKURSIE:
1. Ogłoszony XIX Konkurs Fotograficzno - Krajoznawczy pt. „ Bramy, drzwi
i okna Ziemi Tarnowskiej ” jest ogólnodostępny. W temacie tym należy ująć
ciekawe obiekty wymienione w tytule konkursu. Opisane winno być ich
umiejscowienie i sposób dotarcia do danego obiektu.
2. Prace konkursowe wraz ze zgłoszeniami należy dostarczyć do dnia 16 maja 2019 r.
do siedziby:
Zarządu Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej”
ul. Żydowska 20
33-100 Tarnów
tel./fax (14) 622 22 00
tel. (14) 655 43 52 ; (14) 655 43 53
3. Koperta z pracą winna być podpisana „Konkurs Fotograficzno - Krajoznawczy „
Bramy, drzwi i okna Ziemi Tarnowskiej ”.
4. Nadesłane prace powinny posiadać załączone :
- kartę zgłoszenia pracy,
- opis sfotografowanego obiektu
- [metryczkę na każdym zdjęciu: imię i nazwisko autora, adres, nazwa szkoły
(uczniowie), nazwa fotografii].
5. Za autora prac uważa się wyłącznie osobę wymienioną w karcie zgłoszenia.
6. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki
niniejszego regulaminu.
7. Do konkursu nie będą dopuszczone prace:
- nagrodzone lub wyróżnione w innych konkursach,
- nadesłane po terminie,
- wydrukowane na papierze innym niż fotograficzny.
8. Zgodnie z przyjętym harmonogramem konkursu, ocena nadesłanych prac przez
Komisję Konkursową zostanie zakończona 23 maja 2019 r.

IV. WARUNKI TECHNICZNE:
1. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace wykonane na terenie
Ziemi Tarnowskiej, która obejmuje obszar: ze wschodu od Wisłoki po Rabę, na
zachodzie, od Wisły po Beskidy na południu.
2. Na konkurs można nadsyłać prace wykonane w technice czarno – białej lub
kolorowej.
3. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu 1 pracę (1-5 zdjęć) dotyczącą tego
samego obiektu (nie w formie albumu czy planszy).
4. Fotografie nadesłane na konkurs powinny posiadać określony format :
- nie mniejszy niż 15x20 cm
- nie większy niż 20x30 cm.
UWAGA:
Jeżeli w placówce, której członkowie chcą wziąć udział w konkursie zgłosi się więcej niż 5
uczestników, należy przeprowadzić wewnętrzny konkurs (ocenę) i nadesłać prace tylko 5
uczestników.

V. KOMISJA KONKURSOWA:
1. Komisja Konkursowa działa w składzie powołanym przez Organizatorów Konkursu.
2. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują kwalifikacji nadesłanych prac podczas
obrad zamkniętych.
3. Obrady Komisji Konkursowej są tajne.
4. Prace niemieszczące się w określonych granicach formatu nie będą dopuszczone do
udziału w konkursie.
5. Prace fotograficzne zakwalifikowane do konkursu będą oceniane przez Komisję
Konkursową z uwzględnieniem następujących kryteriów:
- zgodność z tematyką konkursu,
- walory techniczne prac,
- walory artystyczne prac,
- opis obiektu przedstawionego w pracy,
- ciekawostki historyczno – dokumentacyjne (krajoznawcze).
6. Werdykt Komisji Konkursowej w zakresie oceny prac i podziału nagród jest
ostateczny i niepodważalny.
7. Publiczne ogłoszenie werdyktu wg. Pkt. VII/4

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1.

Autorom najciekawszych prac konkursowych Komisja Konkursowa przyzna nagrody
i wyróżnienia regulaminowe oraz nagrody specjalne.

Karta

4. Placówka:

zgłoszenia pracy do
XIX Konkursu Fotograficzno - Krajoznawczego
pt.

………………………………………………………………………

„ Bramy, drzwi i okna Ziemi Tarnowskiej ”

………………………………………………………………………

1. Tytuł pracy:
…………………………………………………………………

(adres; e-mail i telefon w przypadku szkoły lub innej placówki zgłaszającej)

5. Opiekun artystyczny:
…………………………………………………………………….
(nazwisko i imię, adres, e-mail i telefon w przypadku szkoły lub innej placówki zgłaszającej)

(nazwa sfotografowanego obiektu i jego lokalizacja)

………………………………………………………………… …………………………………………………………………….
2. Autor pracy:

- Oświadczam, że znane mi są postanowienia regulaminu XIX Konkursu

Fotograficzno – Krajoznawczego pt. „ Bramy, drzwi i okna Ziemi
…….…………………………………………………………… Tarnowskiej ”. Zgłaszam swoje prawa fotograficzne wraz z opisami
do udziału w w/w Konkursie.
(nazwisko i imię, data urodzenia)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
umieszczona jest na stronie: www.tarnow.pttk.pl
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
3. Adres kontaktowy:
danych osobowych uczestników zawartych w zgłoszeniu oraz wizerunku na
.………………………………………………………………… fotografiach wykonanych w trakcie imprezy dla potrzeb PTTK „Oddział Ziemi
Tarnowskiej”, który jest organizatorem XIX Konkursu Fotograficzno(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, telefon kontaktowy, e-mail)
Krajoznawczego „Bramy, drzwi i okna Ziemi Tarnowskiej” w roku 2018/19

.………………………………………….……………………..
…………............... dnia ……...... 2019 roku ….……………..
.…………………………………………………

miejscowość

podpis

