
 

 

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE PORTFOLIO 

 
 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 

 Ogólnopolski Przegląd Portfolio jest wydarzeniem orgaznizowanym w ramach Fotofestiwalu - 
Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi. Organizatorem jest Fundacja Edukacji Wizualnej z siedzibą 
przy ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.  
 

 Miejsce Wydarzenia: Art_Inkubator - Centrum Festiwalowe, ul. Tymienieckiego 3, Łódź 
Data: 30.06.2018 (sobota) 
Opłata za uczestnictwo: 100 złotych (w tej cenie możliwość zaprezentowania się 4 recenzentom) 

 
  
II. PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 
 

 Do 4 czerwca 2018 r. można zgłaszać chęć uczestnictwa w Przeglądzie. Zgłoszenia będą rozpatrywane 
indywidualnie i w miarę dostępności miejsc.  

 Zgłoszenie składa się z: 
- formularza wypełnionego online (link dostępny tutaj: https://goo.gl/forms/Vw6J6g0vNHXCVvug2 )  
- 10 fotografii (w formacie JPG), spakowanych do jednego pliku o objętości max. 5 MB. Plik z fotografiami 
powinien być podpisany według wzoru: Imię Nazwisko, Tytuł projektu, a fotografie w pliku prosimy podpisać 
następująco: Imię Nazwisko, Tytuł projektu, numer fotografii (kolejno 01, 02 itd.). Plik z fotografiami 
prosimy przesłać na adres mailowy portfolio@fotofestiwal.com do 4 czerwca 2018 r. W tytule wiadomości 
prosimy wpisać: "Zgłoszenie na Przegląd Portfolio 2018. Imię i Nazwisko" 
 
Niepełne lub nieterminowe zgłoszenia nie będą rozpatrywane. 

 

 Selekcję zgłoszeń i wybór uczestników przeprowadzi Organizator. Osoby zakwalifikowane do Przeglądu 
zostaną o tym poinformowane indywidualnie e-mailem najpóźniej 7 czerwca 2018.  
 

 Lista zakwalifikowanych Uczestników zostanie opublikowana również na stronie internetowej 
www.fotofestiwal.com. 

 

 Uczestnicy zakwalifikowani do Przeglądu, aby wziąć udział w wydarzeniu, muszą dokonać opłaty za 
uczestnictwo w wysokości 100 zł. Dane do dokonania płatności zostaną przekazane Uczestnikom 
indywidualnie przez wiadomość e-mail. Wpłaty będą przyjmowane do 11 czerwca 2018. Brak terminowej 
opłaty za udział w Przeglądzie skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 
 

 Najpóźniej 13 czerwca 2018 r., po zaksięgowaniu wpłat od Uczestników Organizator umieści na stronie 
www.fotofestiwal.com ostateczną listę Uczestników.  

 
 
 
III. SPOTKANIA Z RECENZENTAMI 
 

 Spotkania indywidualne będą miały miejsce w sobotę 30 czerwca 2018 r. w dwóch sesjach. Rezerwacje 
terminów będą możliwe poprzez system rejestracji on-line, udostępniony wszystkim Uczestnikom w tym 
samym momencie. O rezerwacji terminów spotkań decyduje kolejność logowania się w systemie. 
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 Uczestnik sam wybiera recenzenta oraz godzinę spotkania w miarę dostępności terminów.  
 

 Uczestnicy będą mieli możliwość wyboru 4 Recenzentów. Pojedyncze spotkanie trwać będzie 20 minut. Po 
każdym spotkaniu nastąpi 5 minut przerwy. W trakcie Przeglądu przewidziana jest także jedna godzinna 
przerwa. 

 
 
 
IV INFORMACJE DODATKOWE 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność recenzenta. Zobowiązuje się natomiast do 
znalezienia zastępstwa, w miarę możliwości. Wszelkie informacje o zmianach na liście recenzentów będą 
zamieszczone na stronie internetowej www.fotofestiwal.com.  
 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian przedziału godzinowego Przeglądu z przyczyn logistycznych. 
Przesunięcie czasowe może być jednak maksymalnie godzinowe.  

 

 Osobą kontaktową w sprawie Przeglądu jest Karolina Zychowicz: portfolio@fotofestiwal.com. Osoby 
zakwalifikowane do Przeglądu w przypadku rezygnacji zobowiązane są do niezwłocznego kontaktu mailowo 
lub telefonicznie na numer: 0048 889 963 354. 

 

 Osoba zgłaszająca się na przegląd portfolio akceptuje Warunki Uczestnictwa w wydarzeniu oraz wyraża 
zgodę na uwiecznianie, utrwalanie, powielanie i publikowanie swojego wizerunku w ramach działań 
związanych z informowaniem o wydarzeniu, jego dokumentacją oraz promocją przed, w trakcie oraz po 
zakończeniu Przeglądu. 
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