
Regulamin konkursu FOTO FETA 
 
I. ORGANIZATOR KONKURSU: 
 
"Plama" Gdański Archipelag Kultury - Biuro Organizacyjne Międzynarodowego Festiwalu Teatrów 
Plenerowych i Ulicznych FETA 
80-460 Gdańsk Zaspa, ul. Pilotów 11 
tel./fax: (0 58) 557-42-47  
e-mail: feta@plama.art.pl  
www.plama.art.pl 
www.feta.pl 
 
II. CELE KONKURSU: 
 
- prezentacja fotografii artystycznej i reportażowej z festiwalu 
- gromadzenie dokumentacji fotograficznej na wysokim poziomie artystycznym 
- przybliżenie osobom zainteresowanym fotografią teatru jako tematu zdjęć 
- stworzenie możliwości prezentacji zarówno profesjonalistom jak i amatorom 
 
III. UCZESTNICY KONKURSU: 
 
Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich, którzy fotografowali podczas  
XVI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA 
 
IV. FORMAT PRAC: 
 
ZDJĘCIA POJEDYNCZE 
- nie mniejszy niż 30 x 40 (cm) - fotografia kolorowa 
- nie mniejszy niż 30 x 40 (cm) - fotografia czarno-biała 
REPORTAŻ - max 5 zdjęć 
- nie mniejszy niż 15 x 21 (cm) - fotografia kolorowa 
- nie mniejszy niż 15 x 21 (cm) - fotografia czarno-biała 
TECHNIKA WYKONANIA ZDJĘĆ - DOWOLNA 
 
V. TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 
 
Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2013 roku. Decyduje data stempla pocztowego. 
Wszystkie prace prosimy przysyłać na adres organizatora z dopiskiem FOTO FETA 
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas uroczystego otwarcia wystawy FOTO FETA 
rozpoczynającej XVII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA 
 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
Każda fotografia musi być opatrzona metryczką informacyjną umieszczoną na odwrocie zdjęcia. 
Metryczka powinna zawierać "godło-kod" autora oraz określać sposób ekspozycji zdjęcia (góra-dół, 
pion-poziom). Do nadesłanych fotografii należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym 
"godłem-kodem" autora zawierającą: imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, tel./fax, 
e-mail, opis nadesłanych prac ew. tytuł zdjęcia oraz zgłoszone zdjęcia w formie elektronicznej.   
 
Każda osoba może nadesłać dowolną liczbę fotografii. 
 
Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego 

mailto:feta@plama.art.pl
http://www.feta.pl/
http://www.feta.pl/


opakowania nie będą oceniane. 
 
VII. NAGRODY 
 
Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna następujące 
nagrody: I Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego, II Nagrodę Marszałka Województwa 
Pomorskiego, III Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Nagrodę Prezydenta Miasta 
Gdańska.  Autorzy zdjęć zakwalifikowanych na wystawę otrzymają od organizatora komplety 
materiałów festiwalowych.  
 
VIII. PRAWA ORGANIZATORÓW  
 
Wszystkie nadesłane prace pozostaną własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do 
bezpłatnego publikowania nadesłanych prac oraz do podziału nagród. Organizator zastrzega sobie 
również prawo do wykorzystywania zdjęć w celach promocyjnych festiwalu FETA. 


