POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNWCZE
Pomorska Komisja Fotografii Krajoznawczej w Gdańsku
ogłaszają
OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
pod patronatem honorowym
Prezydenta Miasta Gdyni
dr. Wojciecha Szczurka

„Gdynia – 90 lat minęło”
10 lutego minęło 90 lat od momentu, w którym Gdynia uzyskała prawa miejskie. To niewielki przedział
historii Polski, lecz czas niezwykle ważnych przemian, jakie dokonywały się na naszych ziemiach.
A sama Gdynia jest tu sztandarowym przykładem. Przejście od małej rybackiej wioski do ważnej dla
kraju aglomeracji miejskiej zostało zapoczątkowane budową portu handlowego, którego celem było
danie Polsce samodzielnego dostępu do szlaków morskich. Równolegle powstawał również port oraz
baza marynarki wojennej. Napływ ludności z obszaru całego kraju oraz zarówno w czasie budowy
Gdyni, jak i jej późniejszego dynamicznego rozwoju sprawił, że już przed II Wojną Światową mieszkało
to prawie 130 tys. ludzi. Obecnie jest to prawie dwa razy więcej. Spróbujmy zatem spojrzeć na Gdynię
poprzez pryzmat jej 90 letniej historii i na zdjęciach utrwalić, szeroko rozumiany, aktualny krajobraz
i specyficzny klimat tego miasta, zarówno jako ośrodka przemysłowego, jak i nadbałtyckiego centrum
wypoczynku, turystyki oraz kultury.

Regulamin konkursu
1. Czas trwania konkursu: do 15 października 2016 r.
2.

Cel konkursu: dokumentacja zdjęciowa Gdyni jako miasta o 90-letniej historii.

3.

W konkursie może uczestniczyć każdy fotograf, bez względu na wiek i przynależność
organizacyjną.

4. Prace konkursowe będą oceniane w kategorii:
„Najlepszy reportaż multimedialny”
Każdy uczestnik konkursu może złożyć, w postaci plików komputerowych do 2 (dwóch)
reportaży multimedialnych w postaci samowykonywalnej prezentacji o czasie trwania od
1,5 min do 3 min złożonych z dowolnej liczby zdjęć fotograficznych i ujęć filmowych przy
ograniczeniu, że czas trwania ujęć filmowych nie może przekraczać 40% całkowitego.

5.

-2Pliki dostarczone jako prace konkursowe muszą być oznaczone zgodnie z poniższym
schematem (nazwa pliku):”:
NRM_godło_kolejny_numer.xxx
gdzie:
NRM – kod kategorii ” Najlepszy reportaż multimedialny”
godło – unikalna nazwa złożona wyłącznie z cyfr oraz liter (bez polskich znaków)
o maksymalnej długości 8 znaków
kolejny_ numer – oznaczenie kolejną cyfrą (od 1 do 2) kolejnego reportażu
w zestawie danego autora
xxx – rozszerzenie pliku
Przykłady:
NRM_moja_gdynia_1.avi / .wmv / .mjpg / .mov / .mp4 / .mpg2 / .mpg4 / ……..
NRM_moja_gdynia_2.ppt / .pps / …………
Uwaga:
Reportaż multimedialny biorący udział w konkursie w kategorii „Najlepszy reportaż
multimedialny” musi być zapisany w pojedynczym pliku i mieć formę prezentacji z opcją
automatycznego przełączania obrazów (np. opartej na wykorzystaniu programu Microsoft
Power Point lub powszechnie dostępnych jego odpowiedników) lub klipu filmowego w jakości,
co najmniej, DVD

Maksymalna rozdzielczość plików zawierających materiał filmowy

1920x1080 /25p przy maksymalnej przepływności 24Mb/s.

6.

Zgłoszenie do konkursu w kategorii „Najlepszy reportaż multimedialny” materiału
prezentacyjnego, którego autor w celu udźwiękowienia wykorzystuje utwory innych
twórców jest traktowane przez organizatorów konkursu jako potwierdzenie posiadania
przez autora fotoreportażu prawa do wykorzystania cytowanego utworu muzycznego
w przypadku publicznej prezentacji reportażu.

7.

Pliki z reportażami należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 15 października 2016r.
na adres: wrzosrj@wp.pl . W tym samym terminie w oddzielnej przesyłce, należy
przesłać w postaci pliku PDF skan wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego. Szablon formularza zgłoszeniowego w kategorii „Najlepszy
reportaż multimedialny” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

8.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 15 listopada 2016 r. na stronie
internetowej PTTK : www.gdynia.pttk.pl oraz www.pttk-gdansk.pl

9.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
• nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z ww. kategorii
• wyróżnienia za zajęcie miejsca od czwartego do szóstego w każdej z ww. kategorii

10.

Kwalifikacji do kategorii oraz przyznania nagród i wyróżnień dokonuje Jury, złożone ze
znanych fotografów i instruktorów krajoznawstwa. Jego skład zostanie przedstawiony na
www.pttk-gdansk.pl do dnia 31 maja 2016r.
stronach www.gdynia.pttk.pl oraz
Organizatorzy dopuszczają zmiany w składzie Jury w trakcie trwania konkursu.
O ewentualnych zmianach w składzie Jury
uczestnicy zostaną odpowiednim
komunikatem zamieszczonym na ww. stronach internetowych. Wyniki konkursu
ogłoszone i protokolarnie potwierdzone przez jury są ostateczne.
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11.

Jury konkursu prawo nie przyjąć do konkursowej oceny zdjęcia i reportaże, które nie
będą spełniać wymogów tematycznych dla poszczególnych kategorii konkursu oraz
ogólnie przyjętych warunków poprawności technicznej lub które będą zawierać istotne
błędy merytoryczne uniemożliwiające ich publiczną prezentację.

12.

Nagrodzone prace będą eksponowane na wystawach, których lokalizacje oraz terminy
zostaną odpowiednio wcześniej przedstawione na stronach www.gdynia.pttk.pl
oraz www.pttk-gdansk.pl

13.

Uczestnik konkursu zgłaszając swoje prace wyraża zgodę na bezpłatne zamieszczanie
jego prac na stronach internetowych PTTK i wydawnictwach PTTK oraz kronice
Pomorskiej KFK. Wszystkie prace zgłoszone po konkursie przechodzą na własność
organizatora i będą włączone do zbiorów Pomorskiej KFK
.

14.

Udział w konkursie nie ogranicza praw Uczestnika w komercyjnym wykorzystaniu przez
niego swoich prac.

15.

Informacji dotyczących konkursu udziela członkowie Komitetu organizacyjnego:
lub telefon 501 446 410
- sprawy organizacyjne: e-mail: wrzosrj@wp.pl
lub telefon 797 124 058
- sprawy regulaminowe: e-mail: jarosam1954@gmail.com

16.

Każdy autor zgłaszając swoje prace akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu
konkursu a ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury Konkursu Pomorskiej
Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK w Gdańsku.

Załącznik 1

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Gdynia – 90-lat minęło”
Kategoria: „Najlepszy reportaż multimedialny”
GODŁO: ..................................................
........................................................................................................................................
imię i nazwisko autora reportażu

..........................................
data urodzenia

…………........................................................................................................................
adres zamieszkania

......................................................................................................................................
Imię i nazwisko prawnego opiekuna / w przypadku osób niepełnoletnich/
...............................................................................................................................................................................................................................
adres korespondencyjny
tel. / e-mail
OŚWIADCZENIE

1.

Oświadczam, że zgłoszone do konkursu prace są mojego autorstwa i tylko mnie przysługują wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie.
Wszystkie osoby przedstawione na moich fotografiach wyraziły zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku, na jego
nieodpłatne publikowanie oraz publiczną ekspozycję.
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie nadesłanych przeze mnie fotografii
oraz mojego imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach
pokonkursowych, publikacji w mediach i na stronach internetowych związanych z działalnością Pomorskiej Komisji Fotografii
Krajoznawczej oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach działalności statutowej PTTK z
zachowaniem autorskich praw osobistych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji konkursu i
wystaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz.U.z 2002 r.Nr 101, poz.926 z późn.zm.)

2.
3.

4.

...............................................................
Miejscowość, data

..............................................................................................................
Podpis składającego oświadczenie
a w przypadku osób niepełnoletnich podpis ich opiekuna prawnego

Wykazy reportaży
l.p.

nazwa pliku /

data

tytuł reportażu

realizacji
materiałów
zdjęciowych

1.

2.

opis miejsca wykonania (lokalizacja)

