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INTERPHOTO 2019 PORTFOLIO REVIEW – Przegląd Portfolio, towarzyszący czwartej 
edycji Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO, skupia uznanych i 
cenionych ekspertów (kuratorów, dyrektorów festiwali, redaktorów, artystów i właścicieli 
galerii) z Europy oraz świata, aby umożliwić żywą dyskusję i wymianę pomysłów. Przegląd 
Portfolio 2019 skierowany jest do fotografów profesjonalnych, którzy chcieliby wypromować 
swoje projekty na świecie. Nielimitowane czasowo spotkania jeden na jeden, z ekspertami z 
różnych dziedzin fotografii, mają stworzyć możliwość otrzymania informacji zwrotnej na 
temat Państwa prac oraz realną szansę na ich zaprezentowanie w liczących się galeriach i 
wydawnictwach fotograficznych.  

W tym roku została zmieniona reguła Przeglądu – tym razem to recenzenci wybiorą 
artystów, którym być może zaproponują swoje wsparcie.  

Przegląd Portfolio odbędzie się: 

Sobota: 28.09.2019 

Portfolio Review / Hala Wystawowa Wydziału Architektury, ul Oskara Sosnowskiego 11 / 
godz. 09:00 – 13:00.  

Kandydaci mogą składać aplikacje przez Internet od 12 lipca do 18 sierpnia 2019r. 

HOW IT WORKS / 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.  

Ilość uczestników jest ograniczona.  

Przesyłając swoje zgłoszenie, zobowiązujesz się do udziału w przeglądzie w wyznaczonym 
terminie, tj. 28.09.2019, w godz. 09:00 – 13:00;  i miejscu:  Hala Wystawowa Wydziału 
Architektury, ul Oskara Sosnowskiego 11, Białystok  

Decyzja jurorów o wyborze uczestników jest ostateczna. Nie ma prawnej możliwości 
zakwestionowania ich wyboru. 

HOW TO APPLY / JAK APLIKOWAĆ  

1. Wypełnij formularz online zamieszczony poniżej (wszystkie pola są obowiązkowe). 

2. Wyślij nam 10-15 zdjęć ( o maks. objętości 15 MB, spakowane w zipie). 

3. Zgłoszenie zostanie potwierdzone / anulowane w ciągu tygodnia przed ostatecznym 
terminem.  
4. Uczestnictwo w INTERPHOTO 2019 PORTFOLIO REVIEW jest bezpłatne 

   

  
IMPORTANT DATES / WAŻNE DATY 

12 lipiec 2019 r. – data rozpoczęcia składania zgłoszeń 



18 sierpnia 2019 r., godz. 23.59 – ostateczny termin składania wniosków 

10 września 2019 r. – potwierdzenie wybranych osób przez e-mail 

15 września 2019 r. – oficjalne potwierdzenie i harmonogram 

28 września 2019 r. – Przegląd Portfolio 

ELIGILIBITY REQUIREMENTS / WARUNKI UCZESTNICTWA 

- Po złożeniu zgłoszenia twój udział zostanie potwierdzony mailowo. 

- Udział w Przeglądzie Portfolio jest bezpłatny. 

- Twój udział nie może zostać przeniesiony na osoby trzecie. 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty, miejsca oraz recenzentów w wyniku 
zaistnienia sytuacji niezależnych od nich.  

-  W przypadku potwierdzenia twojego uczestnictwa w Przeglądzie Portfolio wyrażasz zgodę 
na niekomercyjne wykorzystanie i publikację wszystkich przesyłanych zdjęć materiałach 
promocyjnych INTERPHOTO 2019, a w szczególności we wszystkich materiałach 
drukowanych, prasowych, materiałach reklamowych, na stronie internetowej oraz w mediach 
społecznościowych związanych z Białystok INTERPHOTO.  

Rights / Prawa 

Uczestnicy potwierdzają, że są właścicielami praw autorskich, praw majątkowych i 
wszystkich innych praw własności do przesyłanych przez siebie obrazów.  

Uczestnicy przyznają INTERPHOTO 2019 prawo do publikowania ich prac w celach 
promocyjnych oraz w odpowiedzi na zapotrzebowania prasowe dotyczące Portfolio Review 
2019. Wszystkie formy przetwarzania danych osobowych (np. gromadzenie, przetwarzanie 
lub przekazywanie) będą przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, a 
w szczególności zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. 
Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO). Dane pozyskane przez serwis są chronione i 
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Możecie zawsze zrezygnować z 
otrzymywania od nas wiadomości lub poprosić o usunięcie Państwa danych to tzw. prawo do 
bycia zapomnianym. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować pod adres e-mail: 
kontakt@interphoto.pl. 
Twoje dane będą przez nas przechowywane i przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie 
dotyczącym przetwarzania Twojej aplikacji. Tam, gdzie będzie to konieczne przy 
przetwarzaniu Portfolio Review, możemy również przekazać te informacje usługodawcom 
zleconym i zakontraktowanym przez nas, a w szczególności jurorom Portfolio Review 2019. 
Nie ujawnimy Twoich danych osobom trzecim. Przydział sesji przeglądowych nie podlega 
negocjacjom.  
Przesyłając swoje portfolio, zgadzasz się na warunki uczestnictwa. Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo do zmiany tych warunków. 
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