KONKURS FOTOGRAFICZNY
Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. E. Hartwiga
„Fotografia Miesiąca 2020”
REGULAMIN
I) Organizator i cele.
1. Organizatorem konkursu jest Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne.
2. Konkurs jest comiesięczny, otwarty dla wszystkich fotografujących.
3. Celem konkursu jest: popularyzacja twórczości fotograficznej, inspiracja rozwoju zdolności twórczych,
pobudzenie kreatywności twórczych, upowszechnianie świadomego tworzenia sztuki fotograficznej.
II) Konkursowe tematy – bez ograniczeń.
III) Terminy i zasady.
4. Termin nadsyłania prac na konkurs – do ostatniego dnia miesiąca włącznie.
5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs max. 2 prace.
6. Prace muszą być wykonane w latach 2019-2020.
7. Prace nie mogą posiadać żadnych znaków: wodnych, inicjałów i napisów identyfikujących autora.
8. Do udziału w konkursie, nie dopuszcza się prac, które brały udział w poprzednich edycjach konkursu
miesiąca organizowanych przez LTF.
9. Prace na konkurs należy przesyłać tylko w formie cyfrowej zapisane jako JPG na adres:
kontaktltf@gmail.com
a) Wymagana rozdzielczość: nie mniej niż 300 dpi
b) Wymagany rozmiar: bok krótszy nie mniej niż 30cm, proporcje boków: 1:1, 2:3, 3:4.
c) Wymagana nazwa: w nazwie pliku wpisać imię i nazwisko autora. W treści wiadomość należy
podać pełny adres. Prace anonimowe nie będą przyjmowane.
d) Udział w konkursie jest odpłatny w postaci wpisowego wysokości 5zł, które przekazać należy na:
Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. E. Hartwiga, 20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 3,
BOŚ O/Lublin, Nr rachunku: 51 1540 1144 2114 6406 7836 0001,
z dopiskiem: wpisowe w konkursie miesiąca...(wpisać nazwę miesiąca).
Osoby zakwalifikowane do konkursowego przeglądu na życzenie otrzymają krótką recenzję
nadesłanych prac.
IV) Tryb oceny i wyboru fotografii.
10. Zgłoszone prace wstępnie umieszczone zostaną w galerii na stronie internetowej LTF, po czym
specjalna (konkursowa) sesja zebranych członków LTF w terminie do 15-go dnia każdego
następnego miesiąca dokona wyboru 10 najciekawszych prac oraz przyzna I, II, III miejsce i wyróżni
kolejnych 7 fotografii od IV do X miejsca.
11. Fotografia z najwyższą notą (pierwsze miejsce) otrzyma tytuł „Fotografii Miesiąca”.
V) Uhonorowanie zwycięzców.
12. Dziesięć pierwszych fotografii z każdego miesiąca umieszczonych zostanie na internetowej stronie
LTF - www.ltf.org.pl w zakładce Galeria LTF, oraz na Facebooku
https://www.facebook.com/LubelskieTowarzystwoFotograficzne?fref=ts.
13. Zwycięskie „Fotografie Miesiąca” wezmą udział w wystawie zorganizowanej w pierwszym kwartale
kolejnego roku kalendarzowego przez Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, na jego koszt. O
udziale w wystawie zwycięzca zostanie poinformowany pocztą. Data wystawy będzie podana na
stronie internetowej oraz fanpage’u LTF.
14. Zwycięskie prace - „Fotografie Miesiąca” (I, II i III miejsce) umieszczone zostaną w katalogu wydanym
z okazji wystawy. Katalog otrzymują autorzy zwycięskich prac.

VI) Postanowienia końcowe, oświadczenia.
15. Po każdym rozstrzygnięciu konkursu Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne opublikuje na swojej
stronie internetowej listę 10 wybranych prac, z podaniem nazwisk autorów z nazwą miejscowości.
16. Autor fotografii zgłoszonej do konkursu oświadcza, że jest jedynym właścicielem praw autorskich, i
prace te nie naruszają wszelkich dóbr osobistych i materialnych osób trzecich.
17. Autor „Fotografii Miesiąca”, wyraża zgodę na bezpłatną publikację zdjęcia na: wystawie LTF,
stronach internetowych LTF, Facebooku, w prasie lokalnej, w katalogu wystawy, w mediach
promujących LTF.
18. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w całości.
19. Nie przestrzeganie postanowień regulaminu, skutkuje niedopuszczeniem prac tego autora w
konkursie miesiąca.
20. Wszelkie sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga organizator konkursu.
Prowadzący Konkurs - Stanisław Kusiak

