
Regulamin wystawy fotograficznej
„40-lecie Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF 2018”

1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  uczestnictwa  w wystawie  fotografii  „40-lecie  Okręgu 
Świętokrzyskiego ZPAF 2018”, zwanej dalej „Wystawą”.

2. Celem  Wystawy  jest  promocja  sztuki  fotografii  członków  Okręgu  Świętokrzyskiego  ZPAF  oraz 
zaprezentowanie efektów procesów twórczych Koleżanek i Kolegów z naszego środowiska z okazji 
40 rocznicy powołania Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF (1978 - 2018).

3. Organizatorem  Wystawy  jest  Związek  Polskich  Artystów  Fotografików  Okręg  Świętokrzyski 
z siedzibą  w  Kielcach,  ul.  ks.  Ściegiennego  2,  25-033  Kielce,  we  współpracy  z Wojewódzkim 
Domem Kultury w Kielcach, ul. ks. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, zwanymi dalej „Organizatorem”.

4. Organizator Wystawy wyznacza Komisarza, który będzie merytorycznie i praktycznie kontrolował 
przebiegu całego procesu. Komisarzem Wystawy 40 lecia Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF wybrany 
został Kolega  Sławomir Zieliński. Sprawy dotyczące Wystawy należy konsultować z Komisarzem 
Wystawy.

5. Uczestnikiem  Wystawy  może  być  każdy  członek  Okręgu  Świętokrzyskiego  ZPAF  spełniający 
warunki  oraz  akceptujący  postanowienia  niniejszego  Regulaminu,  niezalegający  z opłatami 
składek członkowskich.

6. Z okazji  uhonorowania 40-lecia istnienia Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF Organizator dopuszcza 
możliwość ekspozycji prac które powstały w tym okresie, tj. od 1978 do 2018 roku.

7. Tematyka prac fotograficznych jest dowolna.
8. Uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery prace nadesłane w formie cyfrowej (tzw.: wglądówki). 

Do Wystawy zakwalifikowane zostaną dwie prace. Jeżeli autor przedstawi zestaw prac tworzących 
nierozdzielną  całość,  stanowiącą łącznie  większą  ilości  zdjęć,  niż  wyżej  wymienione,  powinien 
konsultować sprawę z Komisarzem Wystawy Sławomirem Zielińskim.

9. Wglądówki o następujących parametrach: 
numer_imie_nazwisko_tytul.jpg, np.: 01_jan_kowalski_bez_tytulu.jpg
dłuższy bok: 1920 pix;
rozdzielczość: 300 dpi;
kolory: sRGB lub skala szarości
prosimy nadsyłać na adres e-mail: os@zpaf-kielce.pl
bezpośrednio lub korzystając z platformy serwisów ftp, np.: wetransfer.com

10. Termin nadsyłania wglądówek do Wystawy: 31-01-2019 r.
11. Z nadesłanych zdjęć od każdego autora Organizator wybierze fotografie do Wystawy. Pod uwagę 

będzie  brana  kolejność  zdjęć.  Pozostałe  zdjęcia  będą  traktowane  jako  rezerwa  na  wypadek 
podobnych kadrów różnych autorów i ewentualny dobór do Wystawy.

12. Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia wydruków/powiększeń w następujących formatach: 
40x60 cm, 50x70 cm lub 70x100. Dysponujemy razem ok. pięćdziesięcioma ramami w podanych  
wymiarach: 50x70 i 70x100.

13. Organizator  dopuszcza  inne  formaty  prac  pod  warunkiem,  że  Autor  dostarczy  gotowe 
(wydrukowane, naklejone na piankę oraz/lub oprawione w ramy, itp.) do ekspozycji.

14. Nadesłane prace powinny być podpisane na odwrocie lub powinien być dołączony dokument  
opisujący fotografie i autora. Należy podać: imię i nazwisko autora, tytuły prac wraz z  rokiem ich 
powstania,  adres  do  korespondencji  lub/oraz  adres  e-mail  i  numer  telefonu  autora.  Należy 
również wskazać orientację prac poprzez zaznaczenie, w którą stronę wypada dół pracy.

15. O ile autor ma takie życzenie do zestawu prac prosimy dołączyć krótką notkę biograficzną oraz 
zdjęcie  portretowe  (profilowe)  o  parametrach  identycznych  jak  wglądówki  (patrz  pkt.  9 
niniejszego Regulaminu)

16. Termin składania zdjęć do Wystawy: 10-02-2019 r.
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17. Zapakowane  i  zabezpieczone  prace  należy  przesyłać  lub  składać  osobiście  na  adres:
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski,  ul.  Ks.  Ściegiennego 2, 25-033 
Kielce

18. Uczestnik Wystawy ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac do 
Organizatora oraz ich odbiorem w ciągu 30 dni po zakończeniu Wystawy .

19. Uczestnik  Wystawy  oświadcza,  że  posiada  wszelkie  prawa  do  zgłoszonych  utworów 
fotograficznych, w tym autorskie prawa majątkowe, oraz że  utwory fotograficzne są wytworem 
jego  pracy  i  umiejętności  oraz  wyrazem  jego  kreatywności  i  nie  naruszają  przepisów  prawa, 
prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku ani też praw na dobrach 
niematerialnych  (autorskie,  pokrewne,  wynalazcze,  na  znakach  towarowych  lub  wzorach 
zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne). Uczestnik Wystawy oświadcza również, 
iż zgłoszone  utwory fotograficzne nie podlegają zarządowi lub pośrednictwu żadnej organizacji 
zbiorowego  zarządzania  prawami  autorskimi  i  prawami  pokrewnymi  w  zakresie  korzystania 
objętym postanowieniami niniejszego regulaminu.

20. Uczestnik  Wystawy  zobowiązuje  się  do  zaspokojenia  na  swój  koszt  wszelkich  roszczeń  osób 
trzecich,  których  zasadność  została  uznana  prawomocnym wyrokiem sądu  powszechnego lub 
ostateczną  decyzją  organu  administracyjnego,  a  w  razie  skierowania  tych  roszczeń  przeciwko 
Organizatorom Wystawy „Doroczna 2018”, do wstąpienia do sporu w miejsce Organizatora lub 
występowania wspólnie z Organizatorem na drodze postępowania sądowego, arbitrażowego lub 
ugodowego i ponoszenia związanych z tym kosztów i wydatków. Uczestnik Wystawy zobowiązuje 
się nadto do przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Organizatora lub kompetentnego 
organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem 
Organizatora, a wynikłego z okoliczności, o których mowa w p. 11 Regulaminu.

21. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby zorganizowania Wystawy na zasadach 
określonych  niniejszym  Regulaminem. Osoba  udostępniająca  dane  osobowe  w zgłoszeniu  na 
Wystawę ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub żądania zaprzestania 
ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi 
uczestnictwo w Wystawie.

22. Uczestnik Wystawy, podając stosownie do postanowień Regulaminu swoje dane osobowe, wyraża 
zgodę  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  tych  danych  na  potrzeby  związane  z  organizacją 
Wystawy [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.  
z 2016 r. Nr 119), zwane RODO].

23. Uczestnictwo w postępowaniu kwalifikacyjnym i Wystawie oznacza wyrażenie zgody na warunki 
niniejszego Regulaminu.

Serdecznie Zapraszamy do udziału w Wystawie „40 lecie Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF”.

Zarząd OŚ ZPAF

Komisarz Wystawy

Sławomir Zieliński

tel.: +48 511 306 333
e-mail: slawomir.zielinski.foto@gmail.com
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