
Fotograficzny 5-bój fotopolis.pl 2009

1. Organizatorem konkursu jest firma Sun House Media, wydawca Fotopolis.pl

2. Konkurs będzie rozegrany w 5 rundach tematycznych:

1. Portret rodzinny
2. Mój pupil
3. Landszaft
4. Kartka z wakacji
5. Zdjęcie do szuflady

3. Przedmiotem każdego z 5 etapów konkursu jest pojedyncze zdjęcie lub cykl do 3 zdjęć ilustrujący 
zagadnienie danego etapu.

4. W konkursie nie mogą brać udziału prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.

5. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z zobowiązaniem dostarczenia fotografii w formacie 
umożliwiającym wydruk wysokiej jakości (w formacie A3) na prośbę organizatorów. W przypadku 
niedotrzymania tego warunku jury zastrzega sobie możliwość cofnięcia nagrody wraz z punktami.

6. 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).

7. Fotografie konkursowe można zgłaszać na stronie: www.fotopolis.pl/5boj, postępując wg instrukcji w 
terminach regulowanych przez niniejszy regulamin.

8. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia w jednej rundzie/etapie. Waga każdego ze 
zdjęć nie może przekraczać 500 kB.

9. 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.

10. Organizator oświadcza, że nadesłane na konkurs prace nie będą wykorzystywane do celów 
komercyjnych, sprzecznych z ideą konkursu.

11. Prace w każdym z pięciu etapów będą oceniane przez jury złożone z redaktorów fotopolis.pl i 
wykładowców Akademii Fotografii. Jury wyłoni laureatów podczas każdego z 5 etapów konkursu. 
Pierwszych sześć miejsc w każdym z etapów będzie punktowane wg następujących zasad:
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• 1 miejsce - 10 pkt
• 2 miejsce - 8 pkt
• 3 miejsce - 6 pkt
• 4 miejsce - 3 pkt
• 5 miejsce - 2 pkt
• 6 miejsce - 1 pkt

Po zakończeniu 5. etapu osoba, która zdobędzie najwięcej punktów otrzyma nagrodę Grand Prix.

12. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody główne:

•aparat cyfrowy Olympus E-30 z obiektywem Zuiko Digital EZ 14-54 mm f/2.8-3.5 II i lampą 
błyskową FL-36R
•drukarka fotograficzna Epson Stylus Photo R2880 wraz z pakietem wydruków na indywidualną 
wystawę
•warsztaty fotografii obrazu w Akademii Fotografii
•druk fotoalbumu Fotojoker na profesjonalnym papierze fotograficznym

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.

13. Terminarz konkursu

1. Portret rodzinny: 25.06 - 20.07.2009
2. Mój pupil: 25.07 - 20.08.2009
3. Landszaft: 25.08 - 20.09.2009
4. Kartka z wakacji: 25.09 - 20.10.2009
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5. Zdjęcie do szuflady: 25.10 - 20.11.2009

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagrody głównej i nagród za poszczególne etapy nastąpi nie 
później niż do 20 grudnia 2009. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji terminarza z ważnych 
przyczyn.
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