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Różne Wymiary Fotografii 

 

R E G U L A M I N 
 

Celem Konkursu jest prezentowanie i promocja twórczości fotograficznej, 

poświęconej Łodzi.  

Organizatorzy Konkursu szczególną uwagę przykładają do czystości formy fotografii, 

która jako sztuka pozwala  budować umiejętność obserwowania i rejestrowania 

rzeczywistości zgodnie z zasadami kompozycji, jednocześnie rozwijając wyobraźnię  

i wrażliwość autora. 

W tym roku ten łódzki Konkurs stał się częścią nowego, interdyscyplinarnego projektu 

realizowanego przez Bałucki Ośrodek Kultury - Festiwalu Kultury Miejskiej – Oblicza 

Miasta 2018. 

Zaplanowano przyznanie dodatkowej Nagrody Specjalnej: zorganizowanie autorskiej 

wystawy fotograficznej laureata Konkursu wraz z wernisażem w ramach Festiwalu 

Kultury Miejskiej „Miasto Fotografii” w Galerii In Blanco Centrum Twórczości LUTNIA 

Bałuckiego Ośrodka Kultury. 

     1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego OBLICZA ŁODZI 2018 jest Bałucki Ośrodek 

Kultury w Łodzi. 

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, z wyjątkiem osób 

zawodowo zajmujących się fotografią. 

3. Zasady uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin.  

4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych*: 

I – do 16 lat*  

II  – powyżej 16 roku życia 

oraz następujących kategoriach wykonawczych:  

            I  – REPORTAŻ   

            II – IMPRESJA   

5. W kategorii REPORTAŻ przyjmowane będą prace w zestawach 3-6 zdjęć 

przedstawiających jedno wydarzenie, sytuację lub temat.  

 

http://www.sklepbeznazwy.com.pl/


Można złożyć maksymalnie 2 zestawy zdjęć, z których każdy traktowany będzie jako 

oddzielna praca. Do zestawu powinien być dołączony układ prezentacji zdjęć. 

W kategorii IMPRESJA każdy autor może przedstawić max. 3 pojedyncze, 

autonomiczne zdjęcia, będące odzwierciedleniem indywidualnego, kreatywnego 

spojrzenia na Łódź. 

6. Organizator dopuszcza prace w formacie nie mniejszym niż 20 x 30 cm wykonane 

wyłącznie na papierze fotograficznym oraz zapisane w postaci elektronicznej na 

płycie CD w rozdzielczości 300 DPI. Zdjęcia nadesłane tylko w formie papierowej lub 

tylko w formie zapisu cyfrowego nie wezmą udziału w Konkursie. 

7. Do prac powinna być dołączona zaklejona koperta opatrzona godłem autora oraz 

dopiskiem OBLICZA ŁODZI 2018 - zawierająca: 

 - imię i nazwisko autora, 

 - datę urodzenia  /  wiek  /  kategorie wiekową, 

 - adres do korespondencji (wraz z kodem pocztowym), 

 - adres e-mail, 

 - numer telefonu, 

 - płytę CD z plikami zdjęć w postaci elektronicznej w rozdzielczości 300 DPI, 

 - nazwę szkoły, 

- podpisane oświadczenia o nieodpłatnym udzieleniu licencji do korzystania przez 

Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi z majątkowych praw autorskich prac zgłoszonych do 

Konkursu, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

oświadczenie o wyrażeniu zgody przez osobę trzecią na nieodpłatną publikację  

i rozpowszechnianie jej wizerunku, o ile na zgłoszonych do Konkursu pracach 

wykorzystano wizerunek osoby lub osób trzecich, wyrażenie zgody na nieodpłatną 

publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego na fotografiach 

wykonanych podczas udziału w projekcie.  

Złożenie oświadczeń jest warunkiem udziału w Konkursie. 

Wzór oświadczeń stanowi załącznik do regulaminu i jest jego integralną częścią. 

8. Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierającą: 

- godło autora,  

- nazwę kategorii wykonawczej, 

- tytuł pracy lub zestawu zdjęć, numer zdjęcia w zestawie, układ prezentacji zdjęć. 

- określenie techniki / modelu aparatu, obróbki /. 

9. Prace należy złożyć lub nadesłać na adres: 



 

Centrum Twórczości LUTNIA Bałuckiego Ośrodka Kultury; ul. Łanowa 14; 91-103 ŁÓDŹ; 

z dopiskiem: OBLICZA ŁODZI 2018 lub złożyć je osobiście w siedzibie CT LUTNIA  

od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 19:00.  

10. Termin nadsyłania lub składania prac upływa 1 czerwca 2018r.  

Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia prac do siedziby CT LUTNIA. Zdjęcia, 

które dotrą do siedziby organizatora po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie. 

Dotyczy to także prac wysłanych pocztą. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zaginięcie prac w 

transporcie pocztowym i kurierskim. 

12. Organizator nie odsyła prac. Prace zakwalifikowane na wystawę pokonkursową 

przechodzą na własność Bałuckiego Ośrodka Kultury jako dokumentacja Konkursu. 

Pozostałe prace można odebrać osobiście w dniach 13.VIII - 28.IX.2018r. od 

poniedziałku do piątku w godzinach w godz. 10:00-16:00. Nagrody i wyróżnienia będą 

do odebrania w siedzibie organizatora w terminie trzech miesięcy od momentu 

ogłoszenia wyników konkursu lub na życzenie laureata zostaną wysłane na jego koszt. 

Płyta CD o której mowa w punkcie 7 regulaminu przechodzi na własność 

organizatora. 

Prace nieodebrane w terminie do dnia 28.IX.2018 przechodzą na własność 

organizatora. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie autora 

prac, który naruszył warunki regulaminu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu  

z przyczyn od niego niezależnych. 

15. Organizator powoła Jury, które dokona wyboru prac na wystawę  

OBLICZA ŁODZI 2018 oraz przyzna nagrody. Decyzje Jury są ostateczne. 

16. Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 22 czerwca 2018r., godz. 19:00  

w Galerii In Blanco Centrum Twórczości LUTNIA Bałuckiego Ośrodka Kultury w Łodzi;  

ul. Łanowa 14.  

Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę oraz laureaci zostaną powiadomieni 

drogą e-mailową lub telefoniczną.  

Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora:  

www.bok.lodz.pl / www.facebook.com 

17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

http://www.bok.lodz.pl/


18. Informacje na temat Konkursu można uzyskać: 

 

Centrum Twórczości LUTNIA Bałuckiego Ośrodka Kultury,  

ul. Łanowa 14, Łódź, tel.  42 652 62 27; 

www.bok.lodz.pl / www.facebook.com 

e-mail: obliczalodzi.foto@wp.pl / lutnia@teosat.pl 

Komisarz Konkursu Fotograficznego OBLICZA ŁODZI 2018 - Mateusz Błażejewski 
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