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Obszar jaki obejmowało Historyczne Państwo Muszyńskie przez stulecia było zasiedlane nie 

tylko przez ludność rdzenną ale również przez osadników docierających na te tereny łukiem 

karpackim. Osadnicy którzy tu przywędrowali z różnych kierunków Europy wnieśli w 

dziedzictwo kulturowe i historyczne Państwa Muszyńskiego swoje zwyczaje, wyznanie, 

elementy gospodarki czy architektury.   

Organizatorzy oczekują fotografii przedstawiającej: bryły zabytków, detali zewnętrznych 

 i wewnętrznych wykorzystując specyficzne oświetlenie charakterystyczne dla 

poszczególnych pór roku.  

Pod uwagę należy wziąć zabytkowe: kościoły, cerkwie, cmentarze, kirkut, cmentarze  

z I wojny światowej oraz budownictwo związane poszczególnymi wyznaniami. 

Dopuszczalne są fotografie obrazujące obiekty w ciekawych zjawiskach atmosferycznych, 

czy porach dnia. Zestawy fotografii mogą przedstawiać dowolną porę roku, i nie ma wymogu 

by fotografie jednego autora przedstawiały „wszystkie cztery pory roku”. 

Konkurs jest adresowany do amatorów, jaki i zawodowców w dziedzinie fotografii, 

niezależnie od wieku. 

 

WARUNKI ZGŁASZANIA PRAC 
 

1. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy.  

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 9 fotografii w wersji 

elektronicznej zapisanej w formacie JPG, w formacie: dłuższy bok 2400 pix (zdjęcia 

poziome), dłuższy bok 1800 pix (zdjęcia pionowe), 1800 *1800 (zdjęcia kwadrat) 

rozdzielczość 300 dpi, maksymalnie 5 MB.  



3. Zdjęcia powinny być opisane w następujący sposób: nazwisko i imię autora – tytuł – 

numer kolejny z karty zgłoszenia (np. kowalskijan-cisza-1). 

4. Fotomontaż i inna rażąca ingerencja w obraz jest niedopuszczalna.  

W razie wątpliwości jury może zażądać oryginalnego pliku RAW lub JPG  

5. Opłata za uczestnictwo wynosi 25 złotych i należy ją wpłacić na konto bankowe 

Konto BS Muszyna-Krynicy Zdrój Nr 59 8802 0002 2001 0000 0710 0001 z 

dopiskiem „Detal 2018”, jest to opłata jednorazowa i bezzwrotna. 

 

6. Wpłaty uczestników konkursu będą w całości przeznaczone na pokrycie kosztów 

wydruku fotografii oraz katalogu 

 

7. Wszelkie zgłoszenia, które nie będą zgodne z Regulaminem na dowolnym etapie 

konkursu mogą zostać zdyskwalifikowane i nie zostaną dokonane żadne zwroty 

fotografii czy płatności. 

 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich 

nadesłanych fotografii wyłącznie w publikacjach związanych z konkursem oraz w 

celach promocyjno-reklamowych tego konkursu. 

9. Do fotografii należy dołączyć  

 podpisaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), jest ona dowodem na zapoznanie 

się z regulaminem konkursu i jego zaakceptowaniem.  

 uczestnicy niepełnoletni są zobowiązani do przesłania zgody na udział 

rodziców/opiekunów (załącznik 2),  

 potwierdzenie wpłaty. 

 

10. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że: 

• posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora  

wyłącznie w zakresie niezbędnym do ich publikacji, bez ograniczeń czasowych  

i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. poz. 83(t. j. Dz. U. z 

2006r.), w szczególności w zakresie wykorzystywania ich w druku, wystawianiu oraz 

udostępnianiu na stronach internetowych wyłącznie Organizatora. Jednocześnie nie 

przenosi praw majątkowych przesłanych na konkurs fotografii. 

• wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, 

nazwisko, adres zamieszkania i innych - zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, 

Dz.U. z 2016 r. poz 922). 

 



 

KALENDARIUM I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

11. Fotografie należy nadesłać na adres: detal2018@gmail.com do dnia 31 maja 2018r. 

12. Prace oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, które zadecyduje  

o przyznaniu nagród, oraz zakwalifikowaniu prac do wystawy pokonkursowej. 

Posiedzenie odbędzie się 9 czerwca 2018.  

Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. 

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU I WYSOKOSC NAGRÓD 

13. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:  

I nagroda – nagroda pieniężna oraz Złoty Medal Fotoklubu Rzeczpospolitej – Stowarzyszenia 

Twórców 

II nagroda – nagroda pieniężna oraz Srebrny Medal Fotoklubu Rzeczpospolitej – 

Stowarzyszenia Twórców 

III nagroda – nagroda pieniężna oraz Brązowy Medal Fotoklubu Rzeczpospolitej – 

Stowarzyszenia Twórców 

wyróżnienie – nagroda pieniężna 

Medal KTF – złoty 

Medal KTF – srebrny 

Medal KTF –brąz 

Dyplom Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego 

Nagroda specjalna Starosty Nowosądeckiego 

 

14. Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach konkursu w terminie do dnia  

17 czerwca 2018r., a nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane  

w Internecie na stronie http://www.fotokrynica.pl/  

15. Po konkursie zostanie wydany katalog z najlepszymi zakwalifikowanymi przez jury 

pracami 

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród nastąpi  

w dniu 30 czerwca 2018 (sobota)o godzinie 12 
00

  

w Galerii Siedlisko w Centrum Kultury w Krynicy - Zdrój 

ul. Piłsudskiego 19 

Krynica - Zdrój 

 

Kontakt z kuratorem konkursu:  

Alicja Przybyszowska AFRP AFIAP 

tel. + 48 602352889 

email: alicjaprzybyszowska@interia.pl 
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