
5. Konkurs Fotograficzny - Klimaty Częstochowy
regulamin

1. Organizator konkursu: 
Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta w Częstochowie,
Patronat medialny: Miesięcznik „PRESS” – organizator konkursu „Grand Press Photo”.

2. Celem 5. edycji Konkursu Fotograficznego Klimaty Częstochowy jest ukazanie walorów 
architektonicznych, kulturowych, przyrodniczych i turystycznych współczesnej Częstochowy. Organizatorom 
zależy na pozyskaniu i prezentacji fotografii obrazujących zainteresowanie przejawami życia społecznego, 
kulturalnego oraz sportowego. Mile widziane jest niebanalne potraktowanie „miejskich klimatów”, w których 
głównym motywem jest człowiek, środowisko w którym żyje oraz wydarzenia w których uczestniczy
.
3. Zdjęcia przysyłane na Konkurs muszą być wykonane w Częstochowie.

4. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie: 5 zdjęć pojedynczych oraz 1 fotoreportaż (liczba zdjęć 
w fotoreportażu nie może przekroczyć pięciu). Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach: „Fotografia 
Klimatyczna” oraz „Fotografia Reporterska”.

5. Organizator przyjmuje prace tylko w formie elektronicznej (format jpg). Wymiar dłuższego boku 
przesłanych plików nie może być krótszy niż 2816 pikseli. Rozmiar pojedynczego maila z załącznikami nie 
może przekraczać 10 MB. Pliki należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy konkursu 
klimaty@czestochowa.um.gov.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pokój nr 125, do godziny 15.00, 15 
października 2010 roku. Zgłoszone prace należy opatrzyć godłem/nazwą/pseudonimem w nazwie pliku. 
Razem ze zdjęciami należy przesłać kartę zgłoszeniową (opatrzoną tym samym 
godłem/nazwą/pseudonimem) z informacjami na temat zdjęcia i jego autora (tytuł, imię, nazwisko, adres e-
mailowy autora oraz kilka słów o zdjęciu). Kartę zgłoszeniową w formacie pliku word można pobrać ze strony 
www.klimatyczestochowy.pl - dostępna w zakładce "sprawy organizacyjne" / "pliki do pobrania".

6. Obróbka zdjęć przesłanych na Konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom 
stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, 
wypalaniu. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcia powinny być 
wykonane w okresie od dnia 1.01.2009 do dnia zgłoszenia.

7. Zdjęcie nie spełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

8. Organizatorzy powołają Jury, które wybierze prace na wystawę pokonkursową oraz przyzna nagrody.

9. Nagrody w konkursie:
W obu kategoriach („Fotografia Klimatyczna” oraz „Fotografia Reporterska”) przyznane zostaną I, II i III 
nagroda. W konkursie przyznana zostanie także główna nagroda - Grand Prix – dla najlepszej 
fotografii/zestawu zdjęć. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.

10. Pokonkursowa wystawa będzie prezentowana jako ekspozycja towarzysząca wystawie Grand Press 
Photo 2010 w Częstochowie, w listopadzie 2010.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć po rozstrzygnięciu Konkursu w galerii 5. edycji 
Konkursu Fotograficznego “Klimaty Częstochowy” na miejskiej stronie www.klimatyczestochowy.pl. 
Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo do reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac w 
materiałach promocyjnych Miasta Częstochowy.

12. Nadesłanie prac oraz poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego Konkursu „Klimaty 
Częstochowy” oznacza akceptację warunków regulaminu.
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