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1. Organizatorem konkursu jest firma Sun House Media, wydawca Fotopolis.pl 
 
2. Konkursie ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących i pełnoletnich 
osób. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców. Treść 
oświadczenia dostarczy organizator na żądanie uczestnika konkursu. 
 
3. Konkurs "Czterobój fotograficzny" rozegrany będzie w 4 rundach tematycznych: 

• człowiek 
• z bliska 
• podróżnik 
• manipulacje 
 

4. Przedmiotem każdej z 4 rund konkursu jest pojedyncze zdjęcie ilustrujące zagadnienie danego 
etapu. 
 
5. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia w etapie. Waga każdej pracy nie może 
przekroczyć 200 kB. 
 
6. Fotografie konkursowe można zgłaszać na stronie: www.fotopolis.pl/Czteroboj, postępując wg 
instrukcji. 
 
7. Prace w każdej z czterech rund będą oceniane przez jury złożone z redaktorów Fotopolis.pl i 
wykładowców Akademii Fotografii. Jury wyłoni laureatów każdego z 4 rund konkursu. Pierwsze 
sześć miejsc w każdym z etapów będzie punktowane wg następujących zasad: 

• 1 miejsce - 10 pkt 
• 2 miejsce - 8 pkt 
• 3 miejsce - 6 pkt 
• 4 miejsce - 4 pkt 
• 5 miejsce - 2 pkt 
• 6 miejsce - 1 pkt 

Po zakończeniu 4. rundy osoba, która zdobędzie najwięcej punktów otrzyma nagrodę Grand Prix. 
Jeśli 2 uczestników lub więcej osób otrzyma równą ilość punktów, jury wybierze zwycięzcę konkursu. 
 
8. W konkursie nie mogą brać udziału prace uprzednio nagradzane lub wystawiane. 
 
9. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z zobowiązaniem dostarczenia fotografii w formacie 
umożliwiającym wydruk wysokiej jakości w formacie A3. 
 
10. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia, że zgłaszający jest autorem 
zgłaszanych zdjęć i zgadza się na ich prezentację w związku z konkursem. W przypadku 
wątpliwości organizator może zażądać dowodów na to, że autorem fotografii jest zgłaszający (np. 
w postaci danych z EXIF-a) 
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11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w prasie, telewizji i 
Internecie oraz podczas ewentualnej wystawy pokonkursowej i we wszystkich publikacjach 
związanych z konkursem. 
 
12. Organizator oświadcza, że nadesłane na konkurs prace nie będą wykorzystywane do celów 
komercyjnych, sprzecznych z ideą konkursu. 
 
13. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 

• runda II "Z bliska" 
I nagroda: - zestaw do makrofotografii: obiektyw Sigma F2.8 EX DG Macro 50mm + 
lampa Sigma EM-140 DG Ring Light Flash 
II nagroda: oprogramowanie Adobe Lightroom 
III nagroda: 4-miesięczny Kurs Fotografii w Akademii Fotografii (w Warszawie lub 
Krakowie) 

• Grand Prix  
           -    profesjonalna lustrzanka Nikon D200 + lampa błyskowa SB 800 

- pakiet wydruków na wystawę ufundowany przez firmę HP 
- oprogramowanie Adobe Photoshop CS3 

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Przekazanie nagród nastąpi w drodze 
spisania protokołu przekazania nagrody, w obecności laureata konkursu lub jego prawnego 
reprezentanta. Organizator zastrzega ewentualność konieczności zapłacenia przez lauerata 
podatku od przekazanej nagrody, jeśli wartość nagrody przekroczy 1500 zł netto. 
 
14. Terminarz konkursu  
 

Etap  Inauguracja  Termin nadsyłania 
prac  

Og łoszenie 
wyników  

Człowiek 30.07.2007 20.08.2007 21 - 30.08.2007 
Z bliska 21.08.2007 11.09.2007 12 - 21.09.2007 
Podróżnik 12.09.2007 01.10.2007 2.10 - 13.10.2007 
Manipulacje 02.10.2007 23.10.2007 24-31.10.2007 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji terminarza. 


