
1. Organizatorem Konkursu jest Sun House Media Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie 02-956, 
ul. Rumiana 7, wydawca magazynu fotopolis.pl, zwana dalej „Fotopolis” lub “Organizator”. 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, którzy do dnia 1.08.2014 roku ukończyli 
18 lat, z wyłączeniem pkt. 3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w  Konkursie za zgodą 
rodziców. Wzór zgody rodziców dostarczy organizator na prośbę uczestnika.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci nagród Grand Prix poprzednich edycji Wieloboju 
Fotograficznego, ale jeśli wyrażą taką chęć, mogą wziąć udział w obradach jury.

4. Konkurs zostanie rozegrany w 5 rundach tematycznych:
• runda I - Czerwony 
• runda II - Zielony
• runda III - Niebieski
• runda IV - Biały
• runda V - Czarny

Przedmiotem każdej z pięciu rund tematycznych Konkursu jest pojedyncze zdjęcie lub cykl do 5 
zdjęć ilustrujący zagadnienie danego etapu. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 
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prace (w  postaci zdjęć pojedynczych lub cykli) w  każdej rundzie. Waga pojedynczego zdjęcia 
nie może przekraczać 500 kB.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.

7. Zgłoszenie pracy do jednej z pięciu rund tematycznych jest równoznaczne z zobowiązaniem 
dostarczenia fotografii w formacie umożliwiającym wydruk wysokiej jakości (w  formacie A3) na 
prośbę Organizatora. W przypadku niedotrzymania tych warunków, Jury zastrzega sobie 
możliwość cofnięcia nagrody wraz z punktami.

8. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z podpisaniem się pod oświadczeniem, 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).

9. Fotografie konkursowe do rund tematycznych można zgłaszać  na stronie:  "http://
www.fotopolis.pl/5boj" www.fotopolis.pl/5boj, postępując wg instrukcji tam zamieszczonych, w 
terminach regulowanych przez niniejszy Regulamin.
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10. 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.

11. Organizator oświadcza, że nadesłane na Konkurs prace nie będą wykorzystywane do celów 
komercyjnych, sprzecznych z ideą Konkursu.

12. Prace w  każdym z pięciu rund tematycznych będą oceniane przez Jury złożone z 
redaktorów  fotopolis.pl, przedstawicieli FujiFilm, przedstawicieli Studio Bank, Warsaw  Photo 
Days oraz laureatów  nagród Grand Prix poprzednich edycji Wieloboju Fotograficznego. 
Organizator zastrzega, że skład Jury może się różnić w  poszczególnych rundach. Jurorzy 
wyłonią zwycięzców  po każdej z 5 rund konkursu. Pierwszych sześć miejsc w  każdej rundzie 
otrzyma nagrody, opisane w artykule poświęconym inauguracji danej rundy. 
Ponadto pierwszych sześć miejsc będzie punktowanych wg następujących zasad:
• 1 miejsce - 10 pkt
• 2 miejsce - 8 pkt
• 3 miejsce - 6 pkt
• 4 miejsce - 3 pkt
• 5 miejsce - 2 pkt
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• 6 miejsce - 1 pkt

13. Po zakończeniu piątej rundy oraz rundy sponsora osoba, która zdobędzie najwięcej 
punktów  otrzyma nagrodę Grand Prix. Wyniki poszczególnych rund będą ogłaszane do 15 dni 
od dnia zakończenia rundy. 

14. W skład głównej nagrody GRAND PRIX Pięcioboju Fotograficznego 2014 wchodzą:
• FujiFilm X-T1 + obiektyw 18-55 mm,

• Dzień zdjęciowy w  Studio Bank z wykorzystaniem oświetlenia Broncolor, asystenta studia 
(12h),
• Tablet Wacom Intuos5 Pro Limited Edition,

• 8 wydruków A2 w technologii Epson DigiGraphie

•  indywidualna wystawa fotografii  podczas Warsaw Photo Days 2015.

15. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Nagrody w  poszczególnych rundach 
zostaną ogłoszone wraz z inauguracją poszczególnych rund. Nie ma możliwości zamiany 
nagród na ekwiwalent finansowy.

16. Terminarz konkursu:
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• runda I -   Czerwony, termin nadsyłania zgłoszeń: 1.08.-15.08.2014 r.
• runda II -  Zielony, termin nadsyłania zgłoszeń: 1.09.-15.09.2014 r.
• runda III - Niebieski, termin nadsyłania zgłoszeń: 1.10.-15.10.2014 r.
• runda IV - Biały, termin nadsyłania zgłoszeń: 1.11.-15.11.2014 r.
• runda V -  Czarny, termin nadsyłania zgłoszeń: 1.12.-15.12.2014 r.

17. Ogłoszenie wyników  oraz rozdanie nagrody głównej i nagród za poszczególne rundy nastąpi 
nie później niż do 31 grudnia 2014. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji 
terminarza podczas trwania Konkursu.
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