Regulamin konkursu fotograficznego „Piwne Historie FDP”
I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą „Piwne Historie FDP”, zwanego dalej
„Konkursem,” jest Wrocławska Inicjatywa Piwowarska (WIP). Konkurs organizowany jest we współpracy
z Centrum Kultury Zamek - organizatorem Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa, zwanego dalej
„Festiwalem” oraz Cerevisią - organizatorem Wrocławskich Warsztatów Piwowarskich, zwanych dalej
„Warsztatami Piwowarskimi”
II. Cel konkursu i tematyka zdjęć
1. Celem konkursu jest pokazanie historii powstania i rozwijania się Wrocławskiego Festiwalu Dobrego
Piwa i Wrocławskich Warsztatów Piwowarskich oczami ich uczestników.
2. Nadsyłane zdjęcia powinny stanowić subiektywną dokumentację minionych edycji Festiwalu
i Warsztatów Piwowarskich, z uwypukleniem zmian i ulepszeń jakie miały miejsce na przestrzeni lat w
organizacji tych wydarzeń.
3. Zwycięskie prace oraz te wybrane przez Jury zostaną zaprezentowane podczas wystawy w czasie
7. Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa (10-12 czerwca 2016) na Stadionie Wrocław.
III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty: każdy, kto ma w swojej kolekcji ciekawe fotografie z poprzednich edycji
Festiwalu i Warsztatów Piwowarskich, może wziąć udział w Naszym konkursie i wygrać atrakcyjne
nagrody.
2. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
IV. Zgłaszanie Prac
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
wraz z załączeniem fotografii. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie WIP, pod adresem:
www.piwowarzy.wroclaw.pl/piwne-historie-fdp-konkurs-fotograficzny
Wymagania techniczne plików: format JPG, wielkość pliku - do 500 KB.
(W razie potrzeby uczestnik zostanie poproszony o nadesłanie zdjęcia w lepszej jakości).
2 Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
3. W formularzu przesłanym wraz ze zdjęciami na adres organizatora powinny znajdować się
następujące informacje:

• imię i nazwisko uczestnika
• numer telefonu,
• adres e-mail,
• tytuł fotografii,
• datę wykonania fotografii.
• krótki opis fotografii.
• plik jpg/jpeg podpisany powinien być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii
np. „Kowalski1”, „Kowalski2”.
UWAGA: zdjęcie nie powinno być opisane numerem nadanym przez aparat fotograficzny.
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 20 maja 2016 r.
5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających
zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu,
kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
Zdjęcie nie spełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
7. Prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
A. Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika
Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika
Konkursu na stronie www Organizatora.
B. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac,
a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
C. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały
praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw
określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie
odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
D. Wraz ze zgłoszeniem, uczestnik przesyła podpisane zaświadczenie, w którym zgadza się na publikację
swojego imienia i nazwiska podczas ogłoszenia wyników, przy zdjęciu na wystawie, oraz na publikację
podpisanego zdjęcia na kalendarzu piwowarskim.
IV Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu – I tura
1. W zależności od liczby nadesłanych zdjęć, organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
wstępnej eliminacji. I tura konkursu będzie przebiegać „online” poprzez zamieszczenie galerii zdjęć
na stronie internetowej www.piwowarzy.wroclaw.pl
W tej turze, każdy odwiedzający stronę będzie mógł oddać swój głos na wybrane zdjęcie.
Przy czym, w tej turze zdjęcia biorące udział w konkursie są anonimowe.
2. W I turze konkursu, każdy odwiedzający może oddać maksymalnie 3 głosy po jednym na 3 wybrane
przez siebie zdjęcia. Głosowanie będzie trwać od 21.05 do 30.05. Po tym czasie zostanie zliczona
ilość głosów. Autorzy zdjęć otrzymają wyniki eliminacji w ciągu kolejnego tygodnia.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z eliminacji, jeżeli całkowita liczba zgłoszeń wyniesie
maksymalnie 30 zdjęć. W takim przypadku, wszystkie prace zostaną wystawione do bezpośredniej
rywalizacji.
4. Bieżące informacje na temat konkursu fotograficznego można uzyskać na stronie WIP:
www.piwowarzy.wroclaw.pl
na stronie Facebook:
www.facebook.com/Wroclawscy.Piwowarzy
a także na forum:
www.piwo.org
V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu II tura
1. Do II tury konkursu przechodzi 20 zdjęć, które zdobyły najwięcej głosów w I turze. Prace te zostaną
wydrukowane, podpisane imieniem i nazwiskiem autora i wyeksponowane podczas Festiwalu,
w dniach 10-12 czerwca 2016, na Stadionie Wrocław. II tura konkursu będzie miała miejsce podczas
Festiwalu Dobrego Piwa i Wrocławskich Warsztatów Piwowarskich.
2. Każdy uczestnik Festiwalu, przy zakupie szkła festiwalowego, otrzyma kartę do głosowania.
3. Zwiedzający wystawę, może oddać maksymalnie jeden głos, zakreślając na karcie wybrane pole
1-20/30.
4. Karty bez skreśleń, lub z więcej niż jednym skreśleniem, będą uznane za głosy nieważne.
5. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w niedzielę 12 czerwca, wieczorem, po przeliczeniu
głosów. (Informacja o godzinie ogłoszenia wyników zawarta będzie w oficjalnym programie imprezy).
6. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace. Kolejnych 9, wejdzie w skład kalendarza; zgodnie
z kolejnością punktacji.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w trakcie trwania konkursu.
Informacja o takim fakcie pojawi się na stronie www.piwowarzy.wroclaw.pl i www.piwo.org
VI. Nagrody
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
• za zajęcie I miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej
+ publikacja zdjęcia w Kalendarzu Piwowarskim + niespodzianka
• za zajęcie II miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej
+ publikacja zdjęcia w Kalendarzu Piwowarskim + niespodzianka
• za zajęcie III miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej
+ publikacja zdjęcia w Kalendarzu Piwowarskim + niespodzianka
2. Pozostałe prace zostaną zaprezentowane na wystawie na Festiwalu Dobrego Piwa.

