REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFICZNĄ PUBLIKACJĘ ROKU 2020 i ROKU 2021
Preambuła
Ze względu na utrudnienia i obostrzenia wprowadzane w 2020 roku w związku z
wystąpieniem stanu pandemii Covid-19, Konkurs „Fotograficzna Publikacja Roku 2020” nie
odbył się w roku 2020 zgodnie z przewidywaniami. W 2021 zostaje przeprowadzona
podwójna edycja Konkursu dla lat 2020 i 2021 – osobno. Warunki Konkursu, termin
zgłoszeń, jury – pozostają wspólne dla obydwu edycji. Książki będą oceniane według
premier wydawniczych – osobno dla 1.01.2019-31.12.2019 – Fotograficzna Publikacja Roku
2020; oraz osobno dla 1.01.2020-31.12.2020 – Fotograficzna Publikacja Roku 2021.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie na Fotograficzną
Publikację Roku 2020 i roku 2021 (dalej w regulaminie: Konkurs).
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Wizualnej, ul. Tymienieckiego 3, 90- 365
Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi- Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000155981, o numerze
NIP: 982-03-06- 234, REGON: 473145380.
3. Współorganizatorem Konkursu jest: Księgarnia Bookoff, APM Sales and Services sp. z
o.o., ul. Chmielna 73c/168, 00-801 Warszawa, NIP: 1132796321, KRS: 0000354351,
REGON: 142403216 oraz Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul.
J. S. Bacha 15 , 02-743 Warszawa, NIP 521-330-83-74, REGON 015845616
4. Konkurs jest organizowany przy współpracy z www.miejscefotografii.blogspot.com.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych polskich publikacji z dziedziny fotografii
wydanych w roku 2019 (Fotograficzna Publikacja Roku 2020) oraz w roku 2020
(Fotograficzna Publikacja Roku 2021)

§ 2 Warunki udziału w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Publikacje mogą zgłaszać:
• Wydawcy lub Autorzy publikacji (w porozumieniu z Wydawcą, jeśli książka posiada
wydawcę),
• w przypadku prac zbiorowych zgłaszającym może być wyłącznie Wydawca.
3. Zgłaszający – Wydawca lub Autor – musi pochodzić z Polski / być zarejestrowany na
terenie Polski.

4. Każdy zgłaszający może przesłać dowolną liczbę publikacji.
5. Dla Fotograficzna Publikacja Roku 2020 zgłaszane publikacje powinny mieć swoją
premierę wydawniczą pomiędzy 1.01.2019 r. a 31.12.2019 r. Dla Fotograficzna Publikacja
Roku 2021 zgłaszane publikacje powinny mieć swoją premierę wydawniczą pomiędzy
1.01.2020r. a 31.12.2020 r.
6. Do konkursu kwalifikują się jedynie publikacje wydane w formie drukowanej; publikacje
elektroniczne (np. PDF) nie kwalifikują się.
7. Do konkursu można zgłaszać zarówno książki wydane przez wydawnictwo jak i książki z
gatunku self-publishing.
8. Zgłoszenie powinno zawierać
1) dwa egzemplarze publikacji:
• jeden egzemplarz służący do oceny publikacji,
• jeden egzemplarz służący do prezentacji publikacji podczas wystawy w ramach
Fotofestiwalu - Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi
2) zdjęcie publikacji (format jpg, max 2MB)
3) wypełniony formularz (dostępny na www.fotofestiwal.com oraz www.fotopublikacja.pl).
W terminie 30 dni od zakończenia konkursu istnieje możliwość odbioru zgłoszonych
egzemplarzy publikacji, która nie otrzymała nagrody i nie zakwalifikowała się do prezentacji
w ramach wystawy. Publikacja może zostać odebrana w siedzibie Współorganizatora
Konkursu, przy ul. J.S. Bacha 15 w Warszawie (po uprzednim ustaleniu daty odbioru). W
przypadku nieodebrania publikacji zostaną one przekazane do otwartego zasobu
Służewskiego Domu Kultury i udostępniane w celach edukacyjnych. Zwycięskie publikacje
oraz publikacje, które zakwalifikowały się do wystawy nie będą zwracane. Organizator nie
odpowiada za uszkodzenia zgłoszonych egzemplarzy publikacji będące następstwem
przeprowadzenia oceny przez Jury Konkursu.
9. Publikacja powinna zostać zgłoszona do dnia 14.03.2021 r.
10. Sposób zgłaszania publikacji:
Do każdej zgłoszonej publikacji powinien zostać wypełniony Formularz zgłoszeniowy,
dostępny online pod adresem: • https://forms.gle/PRAdh3sfNKSx9cPx7
Publikację należy dostarczyć:
- pocztą na adres:
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. J. S. Bacha 15 , 02-743
Warszawa
LUB

- osobiście na adres:
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. J. S. Bacha 15 , 02-743
Warszawa; do sekretariatu w godzinach 10-16 w dni robocze.
Zgłoszenie publikacji powinno zostać umieszczone w kopercie lub opakowane w inny
sposób, który ogranicza możliwość uszkodzenia prac.
Opakowanie powinno zostać opatrzone napisem „FOTOGRAFICZNA PUBLIKACJA ROKU”
z dopiskiem roku: dla książek z 2019: „FPR2020”, dla książek z 2020: „FPR2021”.
W przypadku dostarczenia zgłoszenia przez pocztę decyduje data wysłania zgłoszenia
(stempel pocztowy).
§ 3 Ocena publikacji
1. Ocenę publikacji dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Prace zostaną ocenione w 1 kategorii: książka fotograficzna.
3. W skład Jury wejdą:
• Natalia Mikołajczuk,
• Agnieszka Olszewska,
• Weronika Kobylińska-Bunsch,
• Maciej Zieliński,
• Grzegorz Dąbrowski,
• Łukasz Rusznica
oraz
• Franek Ammer (Fotofestiwal),
• Paweł Rubkiewicz (Bookoff).
4. Decyzje Jury będą ostateczne.
5. Jury nie będzie miało obowiązku uzasadniać swoich decyzji oraz przedstawiać informacji
z przebiegu obrad.
6. Członkowie jury nie mogą zgłaszać do konkursu książek, przy których pracowali. W
przypadku, gdy taka książka zostanie zgłoszona przez inną osobę lub podmiot np. wydawcę
lub autora, członek jury, który był zaangażowany w proces jej powstania, zobowiązany jest
zawiesić swój głos lub opuścić pokój obrad na czas dyskusji nad daną publikacją.
7. W konkursie zostanie przyznana nagroda: Nagroda Główna im. Krzyśka Makowskiego.
Jury może, ale nie musi, przyznać dodatkowe wyróżnienia.
8. Publikacja, która zdobędzie Nagrodę Główną im. Krzyśka Makowskiego otrzyma:
• tytuł Fotograficznej Publikacji Roku (2020 lub 2021)
• po uzyskaniu zgody od Wydawcy (lub autora w przypadku, gdy książka nie posiada
wydawcy) zostanie nieodpłatnie zaprezentowana podczas wystawy w ramach Fotofestiwalu

- Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi (który zostanie przeprowadzony przez
Organizatora Konkursu) w dniach 10-27.06.2021 r.),
• informacje o publikacji będą rozpowszechniana w ramach akcji informacyjnej
Fotofestiwalu- Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi (strona www, profil na
portalu społecznościowym Facebook.com i inne).
9. Publikacja, która zdobędzie wyróżnienie jurorów, po uzyskaniu zgody autora, zostanie
nieodpłatnie zaprezentowana podczas wystawy w ramach Fotofestiwalu Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi (który zostanie przeprowadzony przez
Organizatora Konkursu) w dniach 10-27.06.2021 r.). Informacje o publikacji będą
rozpowszechniane w ramach akcji informacyjnej Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w
Łodzi (strona www, profil na portalu społecznościowym Facebook.com i inne).
10. Dodatkowo jury konkursu stworzy tzw. szortlistę i wybierze co najmniej 10 książek, które
zostaną nieodpłatnie zaprezentowane podczas wystawy w ramach Fotofestiwalu Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi (który zostanie przeprowadzony przez
Organizatora Konkursu) w dniach 10-27.06.2020 r.)

§ 4 Postanowienia Końcowe
1. Nadesłane zgłoszenia konkursowe niezgodne z warunkami regulaminowymi nie będą
rozpatrywane.
2. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach
www.sdk.waw.pl/fotopublikacja oraz facebook.com/fotopublikacja
3. Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą
elektroniczną na adres: info@fotopublikacja.pl
4. Harmonogram konkursu:
a) ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 14.03.2021 r.
b) posiedzenie Jury konkursu do 12.05.2021 r.
c) publikacja szortlisty książek przeznaczonych do wystawy do 01.06.2021 r.
e) wystawa w ramach Fotofestiwalu- Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi: 1027.06.2021 r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w
razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
6. Organizatorowi przysługuje prawo do nie przyznawania tytułu Fotograficznej Publikacji
2020 Roku / Fotograficznej Publikacji 2021 Roku.
7. Zgłaszający, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączeni z
udziału w Konkursie.

8. Przystąpienie do Konkursu (zgłoszenie publikacji) jest równoznaczne z akceptacją treści
niniejszego Regulaminu.
9. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy
osób trzecich.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu funkcjonowania Konkursu
oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym
poinformuje na stronie www.fotofestiwal.com oraz www.sdk.waw.pl/fotopublikacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Edukacji Wizualnej
z siedzibą ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, reprezentowana przez Krzysztofa
Candrowicza, Franiszka Ammera,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i obowiązków
wynikających ze stosunku cywilnoprawnego, na podstawie art. 6 ust.1 pkt c RODO,
3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja Edukacji Wizualnej,
4. Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zadań związanych z
rozpatrzeniem zgłoszeń do konkursu Fotograficzna Publikacja Roku 2020/2021
5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony
Danych osobowych, gdy uzna Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani
dotyczących narusza przepisy RODO,
7. podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest wymogiem udziału w konkursie;
ich nieprzekazanie spowoduje niemożność rozpatrzenia zgłoszenia do konkursu
.

