Konkurs fotograficzny
„UKRAINA!”
Regulamin konkursu:
I. Organizacja
1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód.
2. Konkurs ma charakter otwarty. Nie ma opłat wpisowych.
3. Celem konkursu jest stworzenie zbioru wizualnych refleksji na temat Ukrainy, która jest
krajem stosunkowo nam bliskim, a jednak nadal tajemniczym i nieoczywistym. Jej obszar
zarówno w sensie terytorium jak i kultury, historii, mentalności jest wspaniałą inspiracją.
Uczestnicy konkursu, wybierając konkretny kadr, sytuację, miejsce, opowiadają historię
i prezentują swój punkt widzenia na naszych wschodnich sąsiadów. Konkurs organizowany
jest właśnie po to, aby zebrać i zaprezentować wszystkie te fotograficzne wypowiedzi
w ramach Festiwalu Filmowego UKRAINA! W Opolu i na Opolszczyźnie.
4. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zorganizowana wystawa wyróżnionych zdjęć.
II. Przebieg konkursu
1. W konkursie może wziąć udział każdy. Skierowany jest zarówno do profesjonalnych
fotografów jak i amatorów, w dowolnym wieku. Zdjęcia będą przyjmowane niezależnie od
czasu ich wykonania. Każdy uczestnik, wysyłając zgłoszenie, zobowiązuje się przestrzegać
regulaminu oraz potwierdza, iż:
a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i majątkowe do nadesłanych
fotografii;
b) osoby widniejące na zdjęciach wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku;
c) udziela organizatorowi prawa do nieodpłatnej i nieograniczonej możliwości publikowania
i powielania fotografii m.in. w formie wystawy, na stronach internetowych, materiałach
promocyjnych organizatorów. Organizatorzy zastrzegają, że sytuacje naruszenia tego punktu
rozwiązywane będą bezzwłoczną dyskwalifikacją z konkursu.

2. W przypadku uczestnika, który w momencie przystąpienia do konkursu nie ukończył 18
roku życia, wymagana będzie również zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział
w konkursie.
3. Fotografie powinny być powiązane z szeroko rozumianą Ukrainą. Może to być np.
architektura, portret, krajobraz, zdjęcie reportażowe, przedstawienie życia codziennego
mieszkańców Ukrainy, relacje polsko-ukraińskie, wspomnienia z podróży, itp. Zgłoszone
prace nie mogą być fotomontażami.
4. Zgłoszenia odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną – na adres mailowy
konkursfotoukraina@gmail.com . W tytule e-maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny
UKRAINA! 2022, a w treści wiadomości: imię, nazwisko, numer telefonu oraz informacje
o zdjęciach (kiedy i gdzie zostały zrobione, mile widziany krótki opis).
5. Na wskazany adres mailowy należy przesłać plik ze zdjęciem podpisany nazwiskiem
uczestnika i numerem pracy (np. kowalski_1) w formacie .jpg bądź .tiff i w rozdzielczości
300 dpi. Zdjęcia niespełniające wymogów jakościowych nie będą mogły być zaprezentowane
na wystawie pokonkursowej. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace.
6. Do każdego uczestnika zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem o przyjęciu lub
odrzuceniu prac konkursowych.
7. Termin nadsyłania prac upływa 24.07.2022 r. Do wyłonienia najlepszych prac zostanie
powołana Komisja Konkursowa. Wybrane zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie
towarzyszącej Festiwalowi Filmowemu UKRAINA w Opolu i na Opolszczyźnie.
9. Komisja wskaże również trzy główne nagrody (I, II i III nagroda) oraz wyróżnienia.
Przyznana zostanie również nagroda publiczności.
10. O wynikach konkursu i terminie wystawy Uczestnicy zostaną poinformowani drogą
mailową.
11. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas
Festiwalu Filmowego.
III. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego korzystania z nadesłanych prac oraz do
różnych form publikacji prac nagrodzonych.

2. Wszelkie niejasności są rozwiązywane na korzyść Organizatorów.
3. Jeżeli na konkurs nie wpłynie dostateczna ilość zgłoszeń lub poziom prac nie będzie
spełniał wymogów Komisji, Organizatorzy mogą podjąć decyzję o odwołaniu konkursu.

Фотоконкурс
"УКРАЇНА!"

Правила конкурсу:
І. Організація

1. Організаторами конкурсу є: Асоціація співробітництва Польща-Схід.
2. Конкурс є відкритим. Вхідних внесків немає.
3. Метою конкурсу є створення колекції візуальних роздумів про Україну, тобто
країна, відносно близька до нас, але все ще таємнича і неочевидна. Його площа
як з точки зору території, так і культури, історії та менталітету, це велике натхнення.
Вибираючи конкретний кадр, ситуацію, місце, учасники розповідають історію
і представляють свою точку зору нашим східним сусідам. Конкурс є зорганізований для
того, щоб зібрати та представити всі ці фотографічні заяви
в рамках кінофестивалю УКРАЇНА! В Ополі та в Опольській області.
4. Після закінчення конкурсу буде організована виставка нагороджених фотографій.

II. Хід змагань
1. У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі. Він розрахований як для професійних
фотографів так і для аматорів, різного віку. Фотографії будуть прийняті незалежно від
часу їх виконання. Кожен учасник, подавши заявку, зобов’язується дотримуватись
регламенту та підтверджує, що:
а) він має право на виключні та необмежені авторські та майнові права до наданих
фотографій;
б) особи, які зображені на фотографіях, дають згоду на публікацію свого зображення;
в) надає організатору право на безкоштовне та необмежене видання

і копіювання фотографій, серед іншого у формі виставки, на сайтах, як промоційний
матеріал для організаторів. Організатори наголошують, що у випадку порушення цього
пункту буде прийнята негайна дискваліфікація з конкурсу.

2. У випадку учасника, якому на момент участі у конкурсі не виповнилося 18 років,
необхідна згода батьків/опікуна на участьв конкурсі.
3. Фотографії мають бути пов'язані з Україною в широкоиу розумінні. Це може бути,
наприклад, архітектура, портрет, пейзаж, репортажне фото, презентація побуту жителів
України, польсько-українські відносини, спогади про подорожі тощо. Роботи не можуть
бути фотомонтажами.
4. Заявки можна подавати тільки електронною поштою - на адресу електронної пошти
contestfotoukraina@gmail.com.
Фотоконкурс
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вписати:

УКРАЇНА! 2022, а в повідомленні: ім’я, прізвище, номер телефону та інформація про
фотографії (коли і де вони були зроблені, короткий опис вітається).
5. На вказану електронну адресу потрібно надіслати файл із фотографією, підписаною
вашим прізвищем
учасника і номер роботи (наприклад, kowalski_1) у форматі .jpg або .tiff і в роздільній
здатності 300 dpi. Фотографії, які не відповідають вимогам якості, не можуть бути
представлені на післяконкурсній виставці. Кожен учасник може подати максимум 2
роботи.
6. Кожному учаснику буде надіслано електронний лист із підтвердженням допуску або
відхилення конкурсних робіт.
7. Кінцевий термін подання робіт – 24 липня 2022 року. Роботи не залишатимуться до
вибору найкращих робіт.
призначено конкурсну комісію. Відібрані фотографії будуть представлені на виставці
супровід кінофестивалю UKRAINE в Ополі та в Опольському регіоні.
9. Комітет також обере три головні призи (1, 2 та 3 премії) та відзнаки.
Також буде вручено приз глядацьких симпатій.
10. Про результати конкурсу та дату проведення виставки Учасники будуть
повідомлені електронною поштою.
11. Оголошення результатів конкурсу та вручення дипломів та призів відбудеться під
час кінофестивалю "УКРАЇНА!"

III. Прикінцеві положення
1. Організатор залишає за собою право використовувати подані роботи безкоштовно та
до різноманітних форм публікації відзначених робіт.
2. Будь-які неясності вирішуються на користь Організаторів.
3. Якщо на конкурс не надійшла достатня кількість заявок або якість робіт буде
недоступною чи не відповідатиме вимогам Комітету, Організатори можуть прийняти
рішення про скасування конкурсу.

