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Regulamin określa zasady udziału w projekcie Tychy od A do Z, zwanym dalej „Projektem”.
Realizatorem Projektu jest 3F Grupa Fotograficzna, przy wsparciu Tyskiego Towarzystwa
Fotograficznego (dalej jako „TTF”) z siedzibą w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 26, będącego
stowarzyszeniem zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr KRS
0000456499. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt obejmuje organizację dwóch spacerów - plenerów fotograficznych na terenie Tychów (dalej jako
„Spacery”), konsultacje z zawodowymi fotografami, pokaz zdjęć w Laboratorium Sztuki, wystawę
fotografii w holu Pasażu Kultury Andromeda i wydanie jej katalogu. Terminy wydarzeń publikowane są
na www.ttf.tychy.pl i na www.facebook.com/TyskieTowarzystwoFotograficzne.
Tematem zdjęć wykonywanych w ramach Projektu są tyskie osiedla, czyli część miasta (śródmieście)
oznaczona literami alfabetu. Nie są akceptowane zdjęcia wykonane w dzielnicach posiadających nazwy
własne (np. Cielmice, Paprocany, Suble, Urbanowice czy Żwaków).
Fotografie można wykonywać zarówno w czasie obu Spacerów, jak i samodzielnie.
Aby móc wziąć udział w pokazie i/lub wystawie, należy:
a) do dnia 11 września 2015 r. do godz. 23.59 przesyłać zdjęcia na adres info@ttf.tychy.pl. Maksymalny
rozmiar jednego pliku to 2MB. Wysłać można jeden fotoreportaż, składający się z maksymalnie
ośmiu zdjęć albo pięć zdjęć pojedynczych. Zdjęcia pojedyncze muszą zostać wykonane po 1.07.2015
r., a w fotoreportażach dopuszcza się część zdjęć starszych pod warunkiem, że nawiązują do
aktualnych. Osoby, których zdjęcia zostaną zakwalifikowane na wystawę, zostaną mailowo
poproszone o przesłanie plików pozwalających na wykonanie odbitki o wymiarach 30x45 cm;
b) do dnia 17 września 2015 r. dostarczyć na adres: Tyskie Towarzystwo Fotograficzne, ul. Bohaterów
Warszawy 26, 43-100 Tychy (lub wysłać tradycyjną pocztą – decyduje data wpływu) podpisane
oświadczenie w sprawie praw autorskich i przetwarzania danych osobowych (załącznik do
Regulaminu). Jest to niezbędne do dopuszczenia zdjęć do prezentacji podczas wystawy i pokazu.
Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zdjęć do folderu wystawy i do pokazu oraz aranżacji prac na
wystawie. Wysłanie zdjęć nie oznacza ich automatycznego zakwalifikowania na pokaz/wystawę.
Uczestnicy Projektu mogą zgłaszać wyłącznie fotografie własnego autorstwa, do których mają pełne
prawa autorskie. Zgłaszając zdjęcia uczestnik zapewnia organizatora, że zgłoszone zdjęcia nie naruszają
praw osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za
wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć.
W Spacerach mogą uczestniczyć: osoby pełnoletnie; osoby niepełnoletnie pod opieką pełnoletniego
opiekuna.
Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne. Wszelkie wydatki związane z uczestnictwem (dojazdy, sprzęt
fotograficzny, ubezpieczenie) pokrywają uczestnicy. Organizator nie zapewnia uczestnikom Spacerów
żadnych innych świadczeń, które nie zostały określone wprost w Regulaminie.
Udział w Spacerach nie wymaga wcześniej rezerwacji ani zgłoszenia.
Konsultacje z zawodowymi fotografami możliwe będą drogą mailową, pytania i zdjęcia można przesyłać
na info@ttf.tychy.pl (załączniki max 5MB), w okresie od 1.08.2015 r. do 28.08.2015 r. albo do dnia
wyczerpania się zaplanowanego czasu, przeznaczonego na konsultacje.
Każdy uczestnik Spacerów, biorąc w nich udział oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwwskazań
zdrowotnych do uczestnictwa. Udział w Spacerze i/lub wysłanie plików ze zdjęciami oznacza akceptację
regulaminu Projektu.
Regulamin publikowany jest na stronie TTF, pod adresem ttf.tychy.pl. Kontakt z organizatorami:
info@ttf.tychy.pl.

