Regulamin Festiwalu Fotografii Industrialnej
I.

Wstęp.
1. Organizatorami Festiwalu Fotografii Industrialnej, zwanego dalej Festiwalem są:

Siemianowickie Centrum Kultury (zarządca Parku Tradycji, obiektu na Szlaku
Zabytków Techniki) oraz Muzeum Saturn w Czeladzi (zarządca Galerii Sztuki
Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi, obiektu na Szlaku Zabytków Techniki),
zwani dalej Organizatorami.
2. Miejscem odbywania się Festiwalu są wybrane przez Organizatorów lokalizacje
znajdujące się na terenie województwa śląskiego.
3. Festiwal odbędzie się w dniach 18.05 do 25.05.2018 r.

4. Festiwal składać będzie się z wystaw, projekcji multimedialnych oraz spotkań
tematycznych z zaproszonymi gośćmi. Szczegółowy program dostępny będzie na
stronie internetowej Festiwalu.
5. Festiwal ma charakter non-profit. Udział w nim jest nieodpłatny.

II.

Uczestnictwo w Festiwalu.
1. Uczestnikami Festiwalu są Artyści, którzy po terminie zgłaszania prac zostali przyjęci
przez Organizatorów.
2. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do dnia 15.04.2018 r.
3. Osoby chcące wziąć udział w Festiwalu powinni przesłać do Organizatorów

propozycję projektu fotograficznego będącego treścią wystawy na adres mailowy
wystawy@indufotofest.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:
- wszystkie zdjęcia wchodzące w skład projektu (mogą być w niskiej
rozdzielczości, opatrzone niezaciemniającym obrazu znakiem wodnym),
- opis wystawy z podaniem ilości zdjęć i formatów,
- krótka notka biograficzna Artysty.
Projekt powinien składać się z minimum 5 fotografii.
4. Na wystawy można zgłaszać projekty indywidualne i grupowe.

5. Zaakceptowany projekt fotograficzny należy dostarczyć do dnia 04.05.2018 r.

na adres wskazany we wiadomości od Organizatorów, którą każdy przyjęty Artysta
otrzyma po rozstrzygnięciu naboru. Istnieje także możliwość samodzielnego
powieszenia prac we wskazanym miejscu.
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być
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przystosowane do powieszenia (wyposażone np. w haczyk). Prosimy unikać
szklanych opraw lub zawierających szkło. Najmniejszy dopuszczalny format to
30x40 cm, największy 70x100 cm. Wszelkie nietypowe formy prezentacji powinny
być uprzednio uzgodnione z Organizatorami.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac spowodowane

niewłaściwym zabezpieczeniem.
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w SCK Park Tradycji, Siemianowice Śląskie, ul. Orzeszkowej 12 lub Galerii Sztuki
Współczesnej „Elektrownia”, Czeladź, ul. Dehnelów 45 (w zależności od miejsca
wystawy) skąd będzie można je odebrać w późniejszym terminie.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do użycia pojedynczych zdjęć do promocji
Festiwalu oraz samego Artysty. W razie potrzeby Artysta zostanie poproszony
o przesłanie na wskazany adres mailowy fotografii o parametrach ustalonych przez
Organizatorów.
10. Na Festiwal można zgłaszać także inne formy multimedialne (pokazy, filmy itp.)
związane z tematyką industrialną. Miejsce i czas prezentacji tych materiałów będą
wskazane przez Organizatorów.
III.

Uwagi końcowe.
1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. Nadesłanie prac do
Organizatorów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.

