OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
„ŚLADAMI JANA PAWŁA II”
Organizator:
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
Patronat:
Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie
Cel:
Propagowanie postaci Jana Pawła II oraz głoszonych przez niego wartości.
Pobudzenie środowiska artystycznego do refleksji nad przesłaniem słów Jana Pawła II
Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych w zakresie
fotografii.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób bez względu na wiek, dla których fotografia jest
formą artystycznego wyrazu. W przypadku osób niepełnoletnich organizatorzy wymagają
dołączenia do zgłoszenia elektronicznego lub koperty z danymi uczestnika, pisemnej zgody
rodziców (opiekunów) na udział dziecka w konkursie i jest to równoznaczne z zaakceptowaniem
przez osobę dorosłą postanowień regulaminu
W Konkursie mogą wziąć udział również pracownicy krośnieńskiego Szpitala z wyjątkiem osób
zatrudnionych w Sekcji Organizacji i Marketingu będących przedstawicielami Organizatora.
2. Tematem konkursu jest nauka Jana Pawła II zawarta m.in. encyklikach, listach, poezji,
dramatach, czy książkach. Oczekujemy na prace inspirowane nauczaniem Jana Pawła II, tym co
fascynuje w Jego słowach oraz w Jego życiu.
Jury weźmie pod uwagę kreatywne podejście do tematu, poszukiwanie form artystycznego
wyrazu dla słów Jana Pawła II.
3. Każdy uczestnik konkursu może przesłać do 5 zdjęć. Na konkurs można złożyć zestaw zdjęć
składający się maksymalnie z 4 fotografii. Każdy zestaw będzie traktowany jako pojedyncza
praca.
4. Zdjęcia należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres konkurs.foto@krosno.med.pl
Zdjęcia elektroniczne w formacie jpg należy dostarczyć w rozdzielczości 300 dpi do formatu
30x40 cm. Wychodząc naprzeciw osobom, które chcą przesłać wydruki konkursowych fotografii,
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organizator informuje, że istnieje możliwość również przesłania na konkurs fotografii
papierowych, które powinny mieć minimalny format 30x40 cm. W przypadku przesłania pocztą
tradycyjną zdjęć papierowych należy dołączyć do przesyłki wersję elektroniczną zdjęć
konkursowych, które powinny być zgrane na płytę CD i dołączone do fotografii konkursowych.
5. Dopuszczalna jest komputerowa modyfikacja zdjęć, w tym fotomontaże.
6. Zdjęcia powinny być opatrzone pseudonimem autora oraz tytułem zapisanym
w nazwie każdego pliku/lub w przypadku fotografii papierowej na odwrocie zdjęcia. Wraz
z mailem należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Zdjęcia oraz formularz należy dostarczyć na adres konkurs.foto@krosno.med.pl do dnia
18 kwietnia 2017 roku do godz. 14.00.
lub wysłać pod adres (liczy się data stempla pocztowego):
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
Sekcja Organizacji i Marketingu
ul. Korczyńska 57
38-400 Krosno
z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY
7. W treści formularza należy zamieścić imię i nazwisko autora, tytuł fotografii, rok urodzenia,
adres, e-mail i telefon kontaktowy. Dane teleadresowe zostaną wykorzystane wyłącznie do
kontaktu z uczestnikami konkursu.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas wernisażu wystawy, zaplanowanego na 18 maja
2017roku.
9. Zwycięzcy konkursu otrzymają:
I miejsce
Statyw, karta SD 32 GB, kijek Selfie, album na zdjęcia, dyplom, upominek od Szpitala
II miejsce
Torba fotograficzna, album na zdjęcia, dyplom, upominek od Szpitala
III miejsce
Kijek Selfie, album na zdjęcia, dyplom, upominek od Szpitala
Przewiduje się ustanowienie dodatkowych wyróżnień w Konkursie.
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Powołane przez organizatora jury będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz
wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody. Decyzja jury jest ostateczna
(od werdyktu nie przysługuje odwołanie). Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę wersję
elektroniczną pracy. Przewiduje się również przyznanie nagrody dodatkowej za najlepszą pracę
w wersji papierowej.
10. O wynikach rozstrzygnięcia konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja ta zostanie również umieszczona na stronie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła www.krosno.med.pl oraz na stronie konkursu na Facebook’u
www.facebook.com/SzpitalKrosno
11. Odbiór nagród tylko osobisty podczas podsumowania Konkursu w dn. 18 maja 2017 roku.
Nieodebrane nagrody przechodzą do puli nagród kolejnej edycji konkursu.
12. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu
i regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie prac na
konkurs jest równoznaczne z deklaracją, że zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych
oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą
prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.
13. Wraz z nadesłaniem zdjęcia (utworu) Uczestnik udziela bezterminowej, nieodpłatnej
i niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora w celu promowania:
a) fotografii,
b) niniejszego konkursu,
c) Organizatora konkursu.
14. Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach,
(utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną),
b) zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami (technika analogowa, cyfrowa i optyczna),
c) wprowadzenie do obrotu,
d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym
w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju
urządzeń elektronicznych,
e) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
f) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego
łączenia z innymi utworami do użytku niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,
g) wielokrotne wystawianie i wyświetlanie,
h) eksploatację w Internecie, w szczególności na stronach www.
i) wybrane prace ozdobią ściany sal chorych, a także korytarze Szpitala.
15. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich osobistych wszystkich
uczestników konkursu.
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Wszelkich informacji o konkursie udziela: Marcin Matelowski – komisarz wystawy, tel. 13-4378-723 w dni robocze, w godz. 7.00 – 14.00.
16. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
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