IV EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„CZŁOWIEK – BIŻUTERIA – ŚWIAT”
Organizator:


Fundacja dla Rozwoju Polskiej Branży Złotniczo-Jubilerskiej – organizator targów
GOLDEXPO WARSZAWA 2018 odbywających się w dniach 04-06.10.2018 r.
w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14

Współorganizatorzy:



Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska ZRP
Zespół Szkół Fototechnicznym w Warszawie

Celem Konkursu jest ukazanie biżuterii w uczniowskim obiektywie, sposób jej prezentacji
i symbiozy z człowiekiem. Popularyzacja fotografii wśród uczniów, promowanie młodych adeptów
sztuki fotografowania, rozwijanie wrażliwości estetycznej i artystycznej, a także kształtowanie
podstaw związanych z poszanowaniem praw autorskich.
Zgłoszone zdjęcia oceniać będzie Komisja Konkursowa, w której składzie znajdą się: profesjonalny
fotograf, przedstawiciel grona pedagogicznego oraz organizator Targów – przedstawiciel
Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej ZRP. Pod uwagę w ocenie prac będą brane m. in.:
pomysłowość, oryginalność, artystyczna forma prezentacji biżuterii oraz jakość fotografii.

Regulamin konkursu
1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie.
2. Zdjęcia muszą być:
 wykonane w miejscu i czasie trwania targów GOLDEXPO WARSZAWA odbywających się
w dniach 04.10-06.10.2018 roku w Centrum EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14,
 obejmować wyłącznie eksponaty wystawiane na targach w porozumieniu
z Wystawcą/Właścicielem stoiska.
3. Każdy Uczestnik może złożyć do Konkursu maksymalnie trzy fotografie w formie elektronicznej
(na nośniku) z nadanym tytułem oraz podpisane imieniem i nazwiskiem.
4. Złożone zdjęcia powinny być zapisane w formacie TIFF lub JPEG z najwyższą jakością
i posiadać rozdzielczość co najmniej 8 MPx.
5. Prace należy składać do 15 października 2018 r., w Zespole Szkół Fototechnicznych
u nauczyciela wskazanego jako opiekun konkursu.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 19 listopada 2018 r.
7. Nagrodą główną dla zwycięzcy Konkursu jest m.in. umieszczenie zdjęcia w przyszłorocznych
zaproszeniach na targi GOLDEXPO WARSZAWA oraz innych materiałach reklamowych
i promocyjnych targów.
8. Wyniki Konkursu wraz z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami zastaną podane do wiadomości
w Szkole oraz opublikowane na stronach internetowych:
 targów GOLDEXPO WARSZAWA (www.tjexpo.pl),
 Fundacji dla Rozwoju Polskiej Branży Złotniczo-Jubilerskiej (www.fundacjajubilerska.pl),
 na fanpege’u Targów i Fundacji.
9. Przystępując do Konkursu Uczestnik zapewnia, że jest autorem zgłoszonych zdjęć oraz wyraża
zgodę na ich publikację.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez Uczestników Konkursu.

KARTA INFORMACYJNA
UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„CZŁOWIEK – BIŻUTERIA – ŚWIAT”
EDYCJA 2018’
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU
..................................................................................................................................................................
NAZWA SZKOŁY
..................................................................................................................................................................
ADRES I TELEFON UCZESTNIKA
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
TYTUŁ ZDJĘĆ ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU:
1. ......................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonych do Konkursu zdjęć i przyjmuję warunki regulaminu.
Oświadczam, że posiadam zgodę Wystawcy/właściciela stoiska na wykonanie zdjęć i wzięcie udziału biżuterii produktowej
w Konkursie Fotograficznym oraz ich publikacji.
Organizatorowi Konkursu – Fundacji dla Rozwoju Polskiej Branży Złotniczo-Jubilerskiej oraz współorganizatorowi:
Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej ZRP i Zespołowi Szkół Fototechnicznych w Warszawie udzielam prawa do
wykorzystania prac konkursowych w celach promocyjnych i wystawienniczych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Fototechnicznych oraz Fundację dla Rozwoju Polskiej Branży
Złotniczo-Jubilerskiej moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 101 poz.926 ze zm.) w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu i publikacją
fotogramów.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FUNDACJĘ DLA ROZWOJU POLSKIEJ BRANŻY
ZŁOTNICZO-JUBILERSKIEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Piekarskiej 20 do celów marketingowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami). Przysługuje
mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania przesyłając wiadomość email na adres targi@tjexpo.pl z tematem "BRAK ZGODY".

…………………………………………..

............................................................

Data

Czytelny podpis uczestnika

...............................................................................................................................................
Czytelny podpis opiekuna prawnego (dotyczy uczniów niepełnoletnich)

