
 
 

REGULAMIN KONKURSU  

"POLSKA I POLACY W 2012 ROKU" 

 
1. Temat konkursu jest wolny - społeczeństwo, kultura, sport, tradycje, sceny z życia  

w europejskim państwie jakim jest Polska, uchwycone obiektywem.    

Zdjęcie powinno pochodzić z roku 2012.  

2. Konkurs przeznaczony jest dla fotografów amatorów niezależnie od wieku.  

Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w 

Konkursie. 

3. Każdy uczestnik przysyła maksymalnie dwa zdjęcia. Fotografie należy nadsyłać  

w postaci odbitek formatu  20 x 30 cm oraz na nośnikach CD.  Zdjęcie powinno być 

opisane na odwrocie : imię i nazwisko autora, jego adres, data i miejsce powstania 

zdjęcia oraz tytuł. CD powinny być opisane lub zawierać w pliku tekstowym 

(możliwym do otwarcia w programie Word) dane dotyczące zdjęć i autora.  

4. Zdjęcia prosimy nadsyłać na adres :  

POLONICA,  

"Le Ligourès" Maison de la Vie Associative, 

13090 Aix en Provence, Francja 

Dodatkowe informacje mozna uzyskać :   

 +33 442 95 14 05 / +33 442 50 62 26 

e-mail polonica@aixpolonica.net 

Termin nadsyłania prac upływa 1 lutego 2013 roku.  

5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, 

ani nie brały udziału w żadnym konkursie.  

6. Stowarzyszenie POLONICA zastrzega sobie prawo wyeliminowania prac obrażających 

moralność lub o bardzo złej jakości technicznej.  

7. Stowarzyszenie POLONICA zastrzega sobie prawo do dysponowania zdjęciem 

(wystawa, publikacja).  Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują 

Organizatorowi nieodpłatnie na podstawie punktu 12 niniejszego regulaminu.  

8. Jury konkursu składać się będzie z osób nie należących do Stowarzyszenia i 

związanych zawodowo z fotografią lub innymi dziedzinami sztuki. 

9. Nagrody :  

- I miejsce : 500 € 

- II miejsce : 300 € 

- III miejsce : 150 € 

- IV i V miejsce : 50 € 

10. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora 

www.aixpolonica.net 

11. Autorzy zdjęć otrzymają informacje o miejscu i terminie wystawy.  

12. Przesyłając zdjęcie autor wyraża zgodę na warunki regulaminu. Zdjęcia i CD nie będą 

zwracane. 
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