Regulamin Konkursu Fotograficznego „Mokotów – teraz! Edycja 2018”
1. Organizatorem Konkursu jest Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy z siedzibą przy ul. J.S. Bacha 15, 02-740 Warszawa, tel. 22-843-91-01, e-mail:
sdk@sdk.waw.pl , zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs ma charakter otwarty. Jego uczestnikiem może być każdy, kto ukończył 18 lat,
zarówno amator jak i profesjonalista. Udział w Konkursie nie jest ograniczony
obywatelstwem ani miejscem zamieszkania. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie
jury Konkursu i ich rodziny, pracownicy Organizatora oraz osoby bezpośrednio związane z
partnerami i patronami konkursu.
3. Celem Konkursu Fotograficznego „Mokotów – teraz!” jest zebranie najciekawszych zdjęć
współczesnego Mokotowa i jego mieszkańców. Zdjęcia te zostaną zaprezentowane na
wystawie pokonkursowej oraz opublikowane w powstałej po zakończeniu Konkursu książce
fotograficznej „Mokotów – teraz!”.
4. a) Jury w składzie: Tadeusz Rolke (Przewodniczący jury), Wojciech Grzędziński, Katarzyna
Kubiak, Joanna Kinowska i Zbyszek Kordys - będzie oceniać nadesłane zdjęcia w czterech
kategoriach: Portret miejski – zdjęcie pojedyncze, Fotografia uliczna – zdjęcie pojedyncze,
Fotoreportaż / zestaw zdjęć, Fotografia analogowa – zdjęcie pojedyncze lub zestaw zdjęć.
b) Opis kategorii:
- Kategoria portret miejski –zdjęcia ukazujące ludzi mieszkających lub pracujących na
Mokotowie. Mogą to być portrety pozowane lub niepozowane, jednak ważne jest, by miały
za tło współczesny Mokotów;
- Kategoria fotografia uliczna –zdjęcia ukazujące ludzi w mieście – street photo – mające za
temat ciekawe sytuacje zaobserwowane przez uczestników Konkursu;
- Kategoria fotoreportaż/zestaw zdjęć – serie lub cykle zdjęć opowiadających jedną historię
o życiu codziennym na Mokotowie lub o ludziach związanych z Mokotowem.
- Kategoria: fotografia analogowa – zdjęcie bądź zestaw zdjęć wykonane metodą analogową,
zaprezentowane w formie odbitek (nie wydruków); zdjęcia muszą powstać w obrębie
Mokotowa; dozwolone wszelkie techniki ciemniowe (m.in. fotomontaż, cyjanotypia, techniki
szlachetne).
5. Obróbka zdjęć we wszystkich kategoriach poza „Fotografia analogowa” przesłanych na
Konkurs może polegać wyłącznie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w
ciemni fotograficznej: kadrowaniu, rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu.
Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. W kategoriach
„fotografia uliczna” oraz „fotoreportaż / zestaw zdjęć” nie będą przyjmowane zdjęcia
ustawione lub pozowane.
Obróbka zdjęć zgłoszonych w kategorii „Fotografia analogowa” jest dowolna, zezwalająca na
dokonanie fotomontażu czy użycie technik szlachetnych; jedynym warunkiem jest wykonanie
i dostarczenie na konkurs odbitki wykonanej w ciemni.
6. Zdjęcia powinny być wykonane w okresie od dnia 1.09.2017. W kategorii
„Fotoreportaż/zestaw zdjęć” połowa zgłoszonych fotografii może zostać wykonana w okresie
przed 1.09.2017.

7. Zdjęcia przysyłane na Konkurs muszą być wykonane w granicach administracyjnych
Mokotowa.
8. Każdy z uczestników może nadesłać łącznie maksymalnie 30 fotografii: a) maksymalnie 10
zdjęć pojedynczych w kategoriach „portret miejski” i/lub „fotografia uliczna”, b) jeden
fotoreportaż składający się z maksymalnie 10 zdjęć. W kategorii „Fotografia analogowa”
można zgłosić maksymalnie 10 zdjęć.
9. Zgłaszanie fotografii do Konkursu: we wszystkich kategoriach z wyłączeniem „Fotografia
analogowa”:
a) Organizator przyjmuje prace wyłącznie drogą mailową,
b) fotografie wraz z wypełnionym formularzem należy przesyłać drogą elektroniczną na
adres mailowy konkursu mokotowteraz@sdk.waw.pl ,
c) prace można przysyłać do Organizatora do 9 września 2018 r. do godziny 23.59,
d) zgłoszone prace należy opatrzyć pseudonimem w nazwie pliku,
e) razem ze zdjęciami należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik
do niniejszego Regulaminu.
10. Dane techniczne nadsyłanych fotografii: we wszystkich kategoriach z wyłączeniem
„Fotografia analogowa”:
a) fotografie powinny być zapisane w formacie jpg,
b) dłuższy bok zdjęcia musi mieć minimum 2800 pikseli,
c) pojedynczy mail wraz z załącznikami nie może przekraczać 20 MB (w razie potrzeby zdjęcia
można wysłać w osobnych mailach). Zdjęcia nie spełniające wymagań konkursowych nie
będą brały udziału w Konkursie.
11. Zgłaszanie fotografii do Konkursu w kategorii „Fotografia analogowa”:
a) Organizator przyjmuje zgłoszenia w formie prac na papierze do 10 września 2018 do
godziny 16.00
- osobiście w siedzibie Organizatora, w dniach roboczych w godzinach 10.00-16.00
- drogą pocztową, na adres Organizatora, decyduje data stempla pocztowego;
b) zgłoszone prace należy opatrzyć pseudonimem;
c) razem ze zdjęciami należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik
do niniejszego Regulaminu, w jednej zamkniętej i opatrzonej pseudonimem kopercie.
d) po rozstrzygnięciu konkursu prace, które nie zakwalifikowały się do finału – wystawy będą
zwracane autorom;
e) w przypadku wygranej, zdjęcia zostaną autorom zwrócone do dnia 1.09.2019.
12. Dane techniczne nadsyłanych fotografii: w kategorii „Fotografia analogowa”:
a) fotografie powinny być wykonane w ciemni, analogowymi technikami fotograficznymi,
b) dłuższy bok odbitki musi zawierać się w przedziale pomiędzy 21 a 70 centymetrów;
Zdjęcia niespełniające wymagań konkursowych nie będą brały udziału w Konkursie.
13. Organizator przewiduje przyznanie w Konkursie następujących nagród:
a) nagrody pieniężne: GRAND PRIX – 2500 zł

Kategoria – Portret miejski: 1 NAGRODA – 1500 zł 2 NAGRODA – 1000 zł 3 NAGRODA – 600
zł
Kategoria – Fotografia uliczna: 1 NAGRODA – 1500 zł 2 NAGRODA – 1000 zł 3 NAGRODA –
600 zł
Kategoria – Fotoreportaż/zestaw zdjęć: 1 NAGRODA – 1700 zł 2 NAGRODA – 1200 zł 3
NAGRODA – 800 zł
Kategoria – Fotografia analogowa: 1 NAGRODA – 1500 zł 2 NAGRODA – 1000 zł 3 NAGRODA
– 600 zł
- udział w wystawie oraz publikacja w katalogu konkursu „MOKOTÓW - teraz!” wszystkich
nagrodzonych prac;
b) nagrody rzeczowe:
- Grand Prix – voucher o wartości 500zł na kurs w Akademii Nikona, ufundowany przez
Akademię Nikona
- 1 NAGRODA w kategorii Fotografia analogowa: voucher o wartości 500zł na analogowe
materiały ILFORD Photo ( www.sklep.medikon.pl) ufundowany przez Medikon Polska.
- każdy z laureatów otrzyma pasek do aparatu ufundowany przez firmę Stroppa. Organizator
zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
14. Partnerzy konkursu przewidują nagrodzenie wybranych przez siebie 5 zdjęć
dodatkowymi nagrodami.
14. Partner konkursu: Medikon Polska przyzna wybranemu przez siebie autorowi
„Wyróżnienie FOMEI” voucher na wydruk 15 zdjęć w formacie 60x90cm na papierze Fomei
Collection Velvet 265gsm na fotograficznym ploterze pigmentowym.
15. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali
konkursu 13 października 2018 roku w Służewskim Domu Kultury.
16. Pokonkursowa wystawa będzie prezentowana od 13 października 2018 w Służewskim
Domu Kultury.
17. Wszystkie wyróżnione i nagrodzone prace znajdą się w książce fotograficznej: „Mokotów
– teraz!”.
18. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć nadesłanych na Konkurs po
rozstrzygnięciu Konkursu na stronach internetowych Organizatora oraz Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy. Szczegółowy zakres licencji opisany jest w karcie zgłoszeniowej.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac w
materiałach promocyjnych m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotów. Szczegółowy zakres licencji
opisany jest w karcie zgłoszeniowej.
20. Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych w celach:
a) Organizacji działań konkursowych;

b) Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu facebook oraz
w publikacjach pokonkursowych;
c) Zrealizowania czynności związanych z odebraniem nagrody;
21. Administratorem Państwa danych osobowych jest Służewski Dom Kultury w Dzielnicy
Mokotów m. st. Warszawy, ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa, tel. (22) 843-91-01,
sdk@sdk.waw.pl. Dane (imię, nazwisko, nr. Telefonu, adres mailowy oraz adres do
korespondencji) zbierane są w celu przeprowadzenia działań związanych z konkursem
Mokotów – teraz! 2018.
Podanie danych jest wymogiem umownym Regulaminu konkursowego. Nie podanie danych
skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Dane będą
przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres trwania konkursu. Po zakończeniu działań
związanych z organizacją konkursu zostaną one usunięte. Dane nie będą udostępniane
odbiorcom danych, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej. Dane nie będą
również przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo:
- anulowania wydanej zgody;
- dostępu do danych, uzyskania kopii;
- do sprostowania danych;
- do „bycia zapomnianym” – usunięcia danych z bazy;
- do ograniczenia przetwarzania danych;
- do przenoszenia danych;
- do złożenia skargi do organu nadzorczego;
W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo pod adresem:
iod@sdk.waw.pl
22. Nadesłanie prac do Konkursu „Mokotów – teraz!” oznacza akceptację warunków
niniejszego regulaminu.

