
KILKA SŁÓW WPROWADZENIA  
 
INTERPHOTO 2017 PORTFOLIO REVIEW – Przegląd Portfolio, towarzyszący trzeciej edycji 
Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO, skupia artystów oraz uznanych 
i cenionych ekspertów (kuratorów, dyrektorów festiwali, redaktorów i właścicieli galerii) z Polski   
i całej Europy, aby umożliwić żywą dyskusję i wymianę pomysłów. Dwudziestominutowe 
spotkania jeden na jeden, z ekspertami z różnych dziedzin fotografii, dają możliwość otrzymania 
informacji zwrotnej na temat Twoich prac i budowy międzynarodowej sieci kontaktów. 
Przegląd Portfolio odbędzie się w SPODKACH / ul. Świętego Rocha 14, 15-879 Białystok             
w piątek, 15 września 2017r, w godz.:  10:30 – 15:00 oraz w sobotę, 16 września 2017r, w godz.: 
9.00 – 15:00. Kandydaci mogą składać aplikacje przez Internet od 20 czerwca do 15 sierpnia 2017r.  
 
 
JAK TO DZIAŁA: 
 
Wyślij do nas swój projekt składający się z 10-15 zdjęć, które chcesz zaprezentować podczas 
Przeglądu Portfolio. Przegląd dostępny jest dla fotografów, których zdjęcia są częścią spójnego 
projektu i odzwierciedlają merytoryczny i indywidualny pomysł twórczy. Nie przyjmujemy zdjęć 
pojedynczych ani zleceń wykonywanych w celach komercyjnych. Kandydaci podczas składania 
zgłoszeń mogą wybrać 6 lub 12 sesji, po 20 minut, a także wskazać swoich preferowanych 
recenzentów. 
 
Lista Recenzentów znajduje się pod linkiem: http://www.interphoto.pl/portfolio-review/  
 
Organizatorzy PRZEGLĄDU PORTFOLIO REVIEW dołożą wszelkich starań, aby każdemu 
uczestnikowi przydzielić wybranych przez niego recenzentów, jednak ze względu na decydującą w 
przydzielaniu kolejność zapisów nie mogą tego zagwarantować. Uczestnicy zostaną poinformowani 
o przydzielonych recenzentach do 5 września 2017 r. Będziemy wybierać i odpowiadać na 
zgłoszenia w kolejności ich napływania. Jak najszybsze wysłanie aplikacji zwiększa szanse na 
wybór preferowanego recenzenta spośród  największej liczby dostępnych. 
 
Składając swoje zgłoszenie, uczestnik zgadza się być dyspozycyjny w dniu 15-tego września 
między godziną 10:30 a 15:00 oraz 16-tego września w godzinach 9:00 a 15:00. 

Zgłoszenia do Przeglądu podlegają selekcji i niektóre z nich mogą zostać odrzucone. Decyzja jury  
o wyborze uczestników jest ostateczna i nie ma żadnej możliwości odwołania się od niej.  
Przegląd Portfolio zakończy się sesją Otwartą, podczas której wszyscy eksperci będą przeglądać 
zgromadzone prace i wybiorą najlepsze portfolio. Zwycięzca otrzyma specjalną nagrodę 
niespodziankę  
 
     
 
JAK APLIKOWAĆ: 
 
 
1. Wypełnij formularz online (wszystkie pola są obowiązkowe) - dostępny tutaj (http://
www.interphoto.pl/portfolio-review/) -  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2. Wyślij nam 10-15 zdjęć ( o maks. objętości 15 MB, spakowane w zipie) poprzez formularz 
zgłoszeniowy ze strony http://www.interphoto.pl/portfolio-review/ 

3. Zgłoszenie zostanie potwierdzone / anulowane w ciągu tygodnia przed ostatecznym terminem. 
 
4. Dokonaj przelewu opłaty za uczestnictwo, szczegóły konta bankowego zostaną wysłane wraz z 
potwierdzeniem Twojego zgłoszenia. Płatność tylko przelewem bankowym. Nie ma możliwości 
wniesienia opłaty gotówką, kartą kredytową ani skorzystania z innych sposobów płatności.  
 
Płatność musi zostać dokonana w terminie oznaczonym poniżej jako ostateczny dla wniesienia 
opłaty za uczestnictwo. 

 
OPŁATY ZA UCZESTNICTWO: 
 
-   6 spotkań - po 20 minut - 150 PLN 
- 12 spotkań - po 20 minut - 300 PLN 
 
 
WAŻNE DATY: 
 
20 czerwca 2017 r.                            – data rozpoczęcia składania zgłoszeń 
15 sierpnia 2017 r., godz. 23.59       – ostateczny termin składania wniosków 
22 sierpnia 2017 r.                            - potwierdzenie wybranych osób przez e-mail 
29 sierpnia 2017 r.                            – ostateczny termin wniesienia opłaty za uczestnictwo 
5 września 2017                                - oficjalne potwierdzenie i harmonogram 
15-16 września 2017 r.                     - przegląd portfolio 
 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 
- Twój udział nie będzie potwierdzony dopóki nie otrzymamy opłaty za uczestnictwo. 
- Opłata musi być wniesiona przelewem bankowym. Nie akceptujemy płatności gotówkowych, kart 
kredytowych, PayPal lub jakiejkolwiek innej formy płatności. 
- Odwołanie uczestnictwa ani zwrot wpłaty nie będą możliwe.  
- Zarezerwowane spotkania nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, bez pisemnej zgody 
Organizatora Przeglądu INTERPHOTO 2017. 
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przydzielania recenzentów w zależności od ich 
dostępności.  
- Każdy Uczestnik, którego zgłoszenie zostanie wybrane do Przeglądu Portfolio INTERPHOTO 
2017, udziela Organizatorowi zgody na niekomercyjne wykorzystanie oraz publikację wszystkich 
przesyłanych zdjęć, na wszelkich polach eksploatacji, w celu realizacji i promocji Przeglądu 
Portfolio INTERPHOTO 2017 oraz Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok  
INTERPHOTO. 
 
 
PRAWA: 
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Uczestnicy potwierdzają, że są właścicielami majątkowych i niemajątkowych praw autorskich, 
praw do użytkowania oraz praw pozostałych do nadesłanych zdjęć. Uczestnicy przyznają 
Organizatorom Białystok INTERPHOTO prawo do publikowania nadesłanych prac,                        
w szczególności w materiałach prasowych dotyczące PRZEGLĄDU PORTFOLIO INTERPHOTO 
2017. Wszystkie formy przetwarzania danych (np. zbieranie, przetwarzanie lub przekazywanie) 
będą realizowane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Będziemy przechowywać 
dane, które są potrzebne do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia. W razie potrzeby w trakcie trwania 
Przeglądu Portfolio, możemy przekazać te informacje także naszym usługodawcom. Nie ujawnimy 
Państwa danych osobom  trzecim. Nie ma możliwości otrzymania zwrotu opłaty za uczestnictwo w 
przypadku choroby, nieobecności lub innych okoliczności osobistych. Przydział sesji 
przeglądowych nie podlega negocjacjom. Zgłaszając swoje portfolio, zgadzasz się na warunki 
uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków. 
 
 
STRESZCZENIE: 
 
Przegląd Portfolio:                                        15.09.2017 r., godz. 10:30 - 15:00 
                                                                      16.09.2017 r., godz.   9:00 - 15:00 
       
Miejsce:                                                         SPODKI - ul. Świętego Rocha 14, 15-879 Białystok 

Opłata uczestnictwa:                                       6 spotkań - po 20 minut - 150 PLN 
                                                                      12 spotkań - po 20 minut - 300 PLN 
 
 
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń:       15.08.2017 r., godz. 23:59  
 
 
Aplikuj przez :                                             http://www.interphoto.pl/portfolio-review/  

 Kontakt:                                                      kontakt@interphoto.pl  
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