FOTONY – OTWARTY NABÓR NA WARSZTATY I REZYDENCJE

REGULAMIN

1.Organizatorem konkursu i projektu „FOTONY” jest Stowarzyszenie Rozwój w Biały
Dzień przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzącym w Funduszu Promocji Kultury.
2.Organizator ogłasza otwarty nabór do warsztatów fotografii analogowej i technik
rzemieślniczych w tym sitodruku i introligatorstwa:
a) Fotony – Kolodiony – łączny czas trwania: 8 godzin, termin: 5.10.2019
b) Plener Dużego Formatu – łączny czas trwania: 10 godzin, 5.09.2019, w przypadku
niepogody Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji pleneru
c) Fotony – Widokówki – łączny czas trwania: 7 dni, rozpoczęcie warsztatu 13.09.2019,
warsztat z sitodruku: 28.09.2019, dokładne daty wszystkich spotkań warsztatowych
Organizator poda do 15.08.2019
d) Rezydencja Artystyczna, łączny czas trwania: ok. 40 dni termin: 7.09.2019 - 12.10.
2019
3. Warsztaty skierowane są zarówno do amatorów, entuzjastów fotografii analogowej
(warsztat a, b i c), oraz osób posiadających wiedzę o fotografii (d).
4. Minimalny wiek uczestników to 16 lat (w przypadku osób niepełnoletnich obowiązuje
zgoda rodziców).
5. Konkurs ma charakter otwarty, jeden uczestnik może zgłosić się maksymalnie do
jednego warsztatu.
6. Wszystkie warsztaty są bezpłatne i odbywają się w Warszawie. Organizator
zapewnia Uczestnikom materiały do przeprowadzenia warsztatów (filmy fotograficzne,
papiery fotograficzne, itp.), do uczestnictwa w wybranych warsztatach potrzebny jest
aparat fotograficzny uczestnika: warsztat c – aparat cyfrowy, warsztat d – aparat
analogowy.
7. Organizator nie zapewnia wyżywienia, noclegów oraz transportu podczas
warsztatów i rezydencji.
8. Organizator na stronie internetowej www.duzypokoj.org oraz na portalu
facebook.com/pracowniaduzypokoj zamieszcza informacje zawierające datę
przyjmowania zgłoszeń oraz termin ogłoszenia listy osób, które zostaną
zakwalifikowane do uczestnictwa w warsztatach.
9. W celu zgłoszenia się na warsztaty należy przesłać e-mail nie przekraczający 5MB
na adres duzypokoj@duzypokoj.org w tytule wpisując „FOTONY – open call”, wraz z
następującymi załącznikami:
a) Wypełniony formularz zgłoszeniowy

b) 3 zdjęcia wykonane przez kandydata w pliku .jpg, podpisane imieniem, nazwiskiem
i nr , przykład: imię_nazwisko_01.jpg
6. Organizator poinformuje zgłaszającego drogą mailową o przyjęciu zgłoszenia.
Zgłoszenia niepełne nie będą akceptowane. Organizator może wyrazić zgodę na
uzupełnienie niepełnego zgłoszenia nadesłanego w terminie. Uczestnik zobowiązany
jest do uzupełnienia zgłoszenia do dnia 3.08.2019.
7. Terminy: zgłoszenia przyjmowane są do dnia –30.07.2019 godz. 23:59; ogłoszenie
listy uczestników nastąpi do 15.08.2019.
8. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na prezentację wykonanych podczas
warsztatów prac podczas wystawy podsumowującej projekt. Wystawa 25.10.201914.11.2019 Duży Pokój w Warszawie
9. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu i wszystkich decyzji Organizatora. Naruszenie postanowień regulaminu
może doprowadzić do wykluczenia z udziału w projekcie.
10. W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy uprawnieni są do zmiany
niniejszego Regulaminu, w tym ogłoszonych terminów. Zmiany będą publikowane
niezwłocznie na stronach internetowych Organizatorów.
11. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnego prawa do
wykorzystania ich wizerunku w celach promocyjnych i dokumentacyjnych a powstałych
podczas warsztatów prac w materiałach promocyjnych i reklamowych, dokumentacji
projektowej, w publikacji zin, podczas wystawy podsumowującej projekt, w programie
wystawy, w prasie i Internecie w związku z promocją projektu oraz na wykonanie
dokumentacji fotograficznej i wideo na potrzeby promocji w Internecie. Wyżej
wymieniona dokumentacja może być wykorzystywana w materiałach informacyjnych i
promocyjnych galerii w formie drukowanej i elektronicznej, wprowadzana do pamięci
komputera i do sieci Internet.

