
KONKURS FOTOGRAFICZNY LTF 
„Fotosztukmistrz 2015” 

REGULAMIN 

 
I) Organizator i cele. 

1. Organizatorami konkursu są: 

 Biuro promocji Urzędu Miasta Lublin, 

 Lubelskie towarzystwo Fotograficzne. 
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich  fotografujących amatorsko. W konkursie nie mogą 

brać udziału osoby wykorzystujących fotografię do celów zawodowych. 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. Celem konkursu jest: 

a) popularyzacja Carnavalu Sztukmistrzów  w twórczości fotograficznej, 
b) upowszechnianie świadomego tworzenia sztuki fotograficznej. 

 
II) Konkursowe tematy: 

 Ukazanie Carnavalu Sztukmistrzów w przestrzeni miasta Lublin, 

 Utrwalenie emocji i zjawisk zachodzących podczas trwania Carnavalu. 
 

III) Terminy i zasady. 
5. Termin nadsyłania prac na konkurs - 29 lipca 2015. 
6. Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs 2 prace. 
7. Prace muszą być wykonane w roku 2015. 
8. Prace nie mogą posiadać żadnych widocznych znaków identyfikujących autora (znaki 

wodne, inicjały, daty, itp.). 
9. Do udziału w konkursie, dopuszcza się prace wykonane wyłącznie aparatami 

fotograficznymi. 
10. Prace na konkurs należy przesyłać tylko w formie cyfrowej zapisane jako JPG w 

rozdzielczości 300 dpi / krótszy bok 2421pix -20cm/, na adres e-mail: 
fotosztukmistrz@wp.pl. W e-mailu należy dołączyć dane: imię i nazwisko. Prace 
anonimowe nie będą rozpatrywane. W e-mailu należy dołączyć numer telefoniczny. 
 

IV) Tryb oceny i wyboru fotografii. 
11. Komisja konkursowa w terminie do 3 sierpnia 2015 roku, dokona wyboru 50 

najciekawszych prac i ogłosi wyniki. Z tej ilości komisja wyłoni jedną pracę, przyznając 
jej autorowi tytuł "Fotosztukmistrza 2015". 
 

V) Uhonorowanie zwycięzców. 
12. Autorzy 50 zakwalifikowanych prac wezmą udział w zorganizowanej przez 

organizatorów specjalnie dla nich wystawie. 
13. Termin i miejsce wystawy przewidziane są na IV kwartał 2015 roku. 
14. Autor pracy wiodącej otrzyma podczas wystawy okazjonalny dyplom z tytułem 

"Fotosztukmistrza 2015”. 
15. Praca z tytułem "Fotosztukmistrza 2015", włączona zostanie do większego zbioru i 

weźmie udział w wyborze „Fotografii Roku 2015”, organizowanym przez Lubelskie 
Towarzystwo Fotograficzne. Wybór ten zostanie dokonany wg odrębnego 
postępowania ustalonego przez Zarząd LTF. 

mailto:fotosztukmistrz@wp.pl


16. Po rozstrzygnięciu konkursu, organizatorzy opublikują na swoich stronach 
internetowych komunikat z przebiegu konkursu. Organizatorzy opublikują także na 
swoich stronach internetowych i Facebooku, miniatury 50 wyróżnionych prac, z 
podaniem nazwisk ich autorów. 
 

VI) Postanowienia końcowe, oświadczenia. 
17. Autor fotografii zgłoszonej do konkurs "Fotosztukmistrze 2015" oświadcza, że jest 

jedynym właścicielem praw autorskich, i prace te nie naruszają wszelkich dóbr 
osobistych i materialnych osób trzecich, a w wypadku podniesienia roszczeń z tytułu 
naruszenia tych praw, Autor zobowiązuje się zwolnić Organizatora od 
odpowiedzialności z tego tytułu. 

18. Autor prac nadesłanych na konkurs  "Fotosztukmistrze 2015" wyraża zgodę na 
bezpłatną publikację zdjęć na:: 
a) Wystawie pokonkursowej, 
b) wystawie Dorocznej LTF, 
c) stronach internetowych LTF i Carnaval Sztukmistrze, 
d) w mediach promujących LTF i Carnaval Sztukmistrze. 

19. Niniejszy regulamin nie obejmuje przypadków wykorzystania prac 50 autorów w 
działaniach promocyjnych miasta Lublin. Kwestia ta podlega odrębnemu uregulowaniu. 

20. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w całości. 
21. Nie przestrzeganie postanowień regulaminu, skutkuje niedopuszczeniem prac tego 

autora w konkursie "Fotosztukmistrza 2015". 
22. Wszelkie sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga organizator konkursu 
 

Prowadzący Konkurs 
Stanisław Kusiak 

 
Carnaval Sztukmistrzów 

https://www.facebook.com/LubelskieTowarzystwoFotograficzne?fref=ts
http://sztukmistrze.eu/aktualnosci/

