
KONKURS FOTOGRAFICZNY „CZŁOWIEK – BIŻUTERIA”
EDYCJA 2016

Organizator:
• Fundacja Rozwoju Polskiej Branży Jubilerskiej – organizator Polskich Targów Złotniczo-Jubilerskich 
GOLD EXPO 2016 odbywających się w dniach 29.09 – 01.10.2016 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI 
przy ul. Prądzyńskiego 12/14.

Współorganizatorzy:
• Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska ZRP
• Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie

Celem Konkursu jest ukazanie biżuterii w uczniowskim obiektywie, sposób jej prezentacji i symbiozy z czło-
wiekiem. Popularyzacja fotografii wśród uczniów, promowanie młodych adeptów sztuki fotografowania, 
rozwijanie wrażliwości estetycznej i artystycznej, a także kształtowanie podstaw związanych z poszanowa-
niem praw autorskich.

Zgłoszone zdjęcia oceniać będzie Komisja Konkursowa, w której składzie znajda się: profesjonalny fotograf, 
przedstawiciel grona pedagogicznego oraz organizator Targów – przedstawiciel Ogólnopolskiej Komisji Złot-
niczo-Jubilerskiej ZRP. Pod uwagę w ocenie prac będą brane m. in.: pomysłowość, oryginalność, artystycz-
na forma prezentacji biżuterii oraz jakość fotografii.

Regulamin Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie Zespołu Szkol Fototechnicznych w Warszawie.
2. Zdjęcia muszą być:

 -  wykonane w miejscu i czasie trwania Polskich Targów Złotniczo-Jubilerskich GOLD EXPO 2016   
odbywających się w dniach 29.09 – 01.10.2016 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy                
ul. Prądzyńskiego 12/14,
 - obejmować wyłącznie eksponaty wystawiane na Targach, w szczególności podczas trwania prezen-
tacji: biżuterii Steampunk (w dn. 29.09 w godz. 11:00 – 13:00) oraz biżuterii i fryzur w wykonaniu 
uczniów mistrzów fryzjerstwa (w dn. 30.09 w godz. 10:00 – 12:00).

3. Każdy Uczestnik może złożyć do Konkursu maksymalnie trzy fotografie  w formie elektronicznej (na        
nośniku) z nadanym tytułem oraz podpisane imieniem i nazwiskiem.
4. Złożone zdjęcia powinny być zapisane w formacie TIFF lub JPEG z najwyższą jakością i posiadać 
rozdzielczość co najmniej 8MPx.
5. Prace należy składać do 10.10.2016 r. w Zespole Szkół Fototechnicznych w Warszawie u nauczyciela 
wskazanego jako Opiekun Konkursu.
6. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi w terminie do 19.11.2016 r.
7. Nagrodą główną dla zwycięzcy Konkursu jest m.in. umieszczę nie zdjęcia w przyszłorocznych zaprosze-
niach na Polskie Targi Złotniczo-Jubilerskie GOLD EXPO 2017.
8. Wyniki Konkursu wraz z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami zostaną podane do wiadomości               
w Szkole oraz opublikowane na stronach internetowych: Polskich Targów Złotniczo-Jubilerskich GOLD 
EXPO (www.tjexpo.pl), Fundacji Rozwoju Polskiej Branży Jubilerskiej (www.fundacjajubilerska.pl), a także 
na fanpage’u Targów i Fundacji.
9. Przystępując do Konkursu Uczestnik zapewnia, że jest autorem zgłoszonych zdjęć oraz wyraża zgodę 
na ich publikację.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez 
Uczestników Konkursu.
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