ПЪТИЩА НА ПОРТРЕТА - ФОТОКОНКУРС
Правила за участие във всички категории:
Форма на участие: фотография в една от посочените категории
Използвано оборудване: без ограничения
Възраст на участниците: навършили 18 години
Такса за участие: за всяка кандидатура се заплаща такса за участие в размер на 2 USD;
един участник може да кандидатства с до 6 фотографии.

Категории
Портрет на една дама (портрет от друго историческо време, минало или бъдеще)
Портрет на момиче в пламъци (куиър портрет)
Портрет в сепия (монохромен портрет)
Портретът на Дориан Грей (много красив или много гротесков портрет/ портрет-гротеска)
Портрет на художника като млад (сюрреалистичен портрет)
Автопортрет с ухо и лула (автопортрет на фотографа)

Селекция и оценка
От всички подадени кандидатури екипът на IPFF и журито на конкурса селектират най-добрите 24
снимки, които се публикуват в платформите на фестивала и участват в изложба (дигитален &
принт вариант) в рамките на второто издание на IPFF през ноември 2021 г.
От селектираните фотопроизведения журито на конкурса отличава най-добрата творба.

Награди и премии

Награда
Отличената като най-добра творба получава възможност за участие в творчески инкубатор
„Пътища на портрета“.
Творческият инкубатор е виртуално пространство, позволяващо артисти и любители, през свои
коментари, да споделят впечатления, мнения, да генерират наративи, чиято начална точка е
избраната фотография. Целта на процеса е обогатяващо натрупване на идеи, очертаващо нов, подълъг и неочакван живот на творбата, както и популяризиране на твореца в един различен
контекст.

Премия
Отличената като най-добра творба получава и премия - 50% от фонда за награди.

Дипломи
Всички автори на селектирани снимки ще получат индивидуален дигитален диплом.

Награден фонд
Фондът за награди се формира от заплатените такси за участие. Набраната сума се разпределя
както следва:
•
•

50% за премия за отличената като най-добра творба;
50 % за разходи и развитие на конкурса.

Срокове
Конкурсът е отворен за кандидатстване от 17.08.2021 до 17.10.2021.
Селектираните фототворби ще бъдат обявени на 1 ноември 2021.
Изложбата (принт + дигитална) със селектирани фотографии ще бъде представена между 17 и 27
ноември 2021 в София, България и в онлайн платформите на IPFF.
Виртуалният арт инкубатор ще се реализира през месеците декември 2021 и януари 2022.
Резултатите ще бъдат представени през февруари 2022.
Премията за най-добра творба ще бъде изплатена до 15 декември 2021.

Изисквания към снимките
Приемат се снимки създадени с всяко устройство, включително смартфон;
Приемат се снимки обработени / ретуширани със софтуер;
Приемат се цветни и монохромни изображения;

Размер: до 20 MB
Файлов формат: jpg, png
Резолюция: минимална - 72 dpi, препоръчителна - 150 dpi
Цветова схема: препоръчителна - sRGB, допустима - RGB;

Авторски права и отговорност на участниците
1. Снимките, подавани за участие в конкурса „Пътища на портрета“ са оригинални произведения,
за които авторът има всички права;
2. Авторът носи отговорност за авторските права и правата на заснетите субекти;
3. Изискване за неучастие в други конкурси - не;
4. Изискване за неучастие в други конкурси в бъдеще - не;
5. Недопустимо е:
- Съдържание, което нарушава законите или е злепоставящо;
- Съдържание, което представлява или насърчава престъпно поведение, води до гражданска
отговорност, или което по друг начин нарушава законите;
- Търговско съдържание, което популяризира всякакви продукти или услуги;
- Съдържание, при което хора и животни са били наранени или манипулирани;
- Съдържание, което нарушава авторските права, търговските марки, договорните права или
каквото и да било друго право на интелектуална собственост на трето лице или организация;
- Съдържание, което нарушава правата, съхранението и разпространението на лични данни.
Участието в конкурса представлява съгласие с правилата на същия. Авторът на отличената като
най-добра фотография дава съгласието си тя да бъде „поставена“ в творчески инкубатор.
Авторите на всички селектирани творби се съгласяват творбите им да участват в дигитална
изложба в онлайн каналите на IPFF, както и в изложба с принтове на живо в рамките на второто
издание на фестивала.
Участниците трябва да получат предварително разрешение и съгласие на лицата, които са
изобразени в техните произведения или които притежават авторски права или други
интелектуални и/или имуществени права върху произведенията или предметите, изобразени в
тях.
Участниците се съгласяват да обезщетят изцяло организатора и да носят цялата отговорност за
всички оплаквания или възражения на трети страни относно авторски права или друга
интелектуална собственост, нарушение на правото или вреди, произтичащи от изпратени
произведения.
Горните ограничения важат и за отговорностите, поети от организатора, както и членовете на
журито, и трети страни, участващи в конкурса в сътрудничество с организатора.

Права и отговорност на организатора
Въпреки че участниците запазват авторските права и други еквивалентни права по
отношение на подадените заявки, организаторът има правата посочени по-долу:
Организаторът има право да принтира селектираните фотографии и да организира дигитална и
физическа изложба.
С цел развитие на конкурса и реклама на авторите, организаторът запазва завинаги
неизключителното право да публикува, възпроизвежда, прави публично достояние, публично
предава, показва, отпечатва, показва в изложби, разпространява в своя официален сайт и
социални канали селектираните снимки.
Организаторът винаги ще публикува името на автора на всяка публикувана снимка.
За цели, различни от посочените по-горе, организаторът ще изисква изрично съгласие от автора.

Отказ от отговорност
Таксата за участие във фотоконкурса не се възстановява.
Организаторът няма да носи отговорност за щети, произтичащи от или свързани с обстоятелства
извън неговия контрол, включително, но не само компютърни вируси или неоторизиран достъп до
неговите сървъри.
Организаторът няма да носи отговорност за щети или други вреди, претърпени от участници в
резултат на участието им в конкурса.
Всички възникнали спорове, ще се решават по взаимно споразумение или в краен случай пред
компетентния съд в София, България.

