
	  

	  

PORT-OFF-FOLIO  
 
 

PRZEGLĄD PORTFOLIO | ŁÓDŹ | 29/05/-30/05/2015 
 
Fotofestiwal 2015 | Łódź | 28/05/-07/06/2015 
 
Prosimy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz 15 swoich fotografii (w formacie JPG), spakowanych 
do jednego pliku o objętości max. 7 MB. na adres mailowy portfolio@fotofestiwal.com do 24 kwietnia 2015. 
 

• W tytule wiadomości prosimy wpisać: Zgłoszenie na Przegląd Portfolio 2015, Imię i Nazwisko 
• Plik z fotografiami prosimy opisać według wzoru: Imię Nazwisko, Tytuł projektu, a fotografie w pliku: 

Imię Nazwisko, Tytuł projektu, numer fotografii (kolejno 01, 02 itd.).  
• Formularz zgłoszeniowy prosimy nazwać następująco: Imię Nazwisko, Tytuł projektu. 
 

Wszelkie pytania prosimy kierować na wyżej wskazany adres e-mail lub telefonicznie (42) 684 20 95. 
 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

IMIĘ  

NAZWISKO  

TELEFON  

EMAIL  

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  
(MIEJSCOWOŚĆ, KRAJ)  

TYTUŁ PROJEKTU  

LICZBA FOTOGRAFII (W SUMIE)  

WWW  

 
 

WARUNKI UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE PORTFOLIO 
 

1. Fotografowie chcący wziąć udział w przeglądzie portfolio zobowiązani są przesłać do 24 kwietnia 2015 
r. wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz 15 swoich fotografii (w formacie JPG), spakowanych do 
jednego pliku o objętości max. 7 MB na adres mailowy portfolio@fotofestiwal.com. 

 
2. Aby przystąpić do przeglądu portfolio, należy wykupić karnet na Fotofestiwal. Karnet będzie do nabycia 

w trakcie trwania Fotofestiwalu, od 28 maja 2015 r., w obu biurach festiwalowych w godzinach ich 
otwarcia (szczegóły na www.fotofestiwal.com):  
 

• Centrum Festiwalowe I: Art_Inkubator, ul. Tymienieckiego 3 
• Centrum Festiwalowe II: OFF Piotrkowska, ul. Piotrkowska 138/140 

 
3. Lista zakwalifikowanych do przeglądu zostanie opublikowana na stronie www.fotofestiwal.com 

najpóźniej 28 kwietnia 2015 r.  



	  

	  

4. Na przegląd zakwalifikują się osoby wyłonione na podstawie przesłanych fotografii i formularzy. Po 
zakwalifikowaniu się do przeglądu uczestnik otrzyma dane potrzebne do dokonania zapłaty i 
zobowiązany jest do jej uiszczenia opłaty za udział w wysokości 180 zł oraz przesłania elektronicznego 
potwierdzenia zapłaty do dnia 30 kwietnia 2015 r. na adres portfolio@fotofestiwal.com.  
 
Brak terminowej opłaty za udział w przeglądzie portfolio skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 
 

5. Po zakwalifikowaniu się do przeglądu, dopełnieniu formalności i wniesieniu opłaty wszyscy uczestnicy 
otrzymają w tym samym momencie, 5 maja 2015 r., login oraz hasło do systemu zapisów do 
recenzentów z listy, aby każdy miał równe szanse na rezerwowanie terminów.  
 

6. Uczestnik sam wybiera recenzenta oraz godzinę spotkania – decyduje kolejność rejestracji i zapisów 
w systemie. Prosimy o przemyślenie decyzji i uważne rezerwowanie miejsc, gdyż nie będzie 
możliwości edycji zajętych terminów. Recenzenci będą dostępni podczas obu dni przeglądu. 
 

7. Uczestnicy będą mieli możliwość spotkania się z 6 wybranymi ekspertami. Pojedyncze spotkanie z 
recenzentem trwa 20 minut. Przegląd zaczyna się o godzinie 14.00, a kończy o 18.30. W tym czasie 
przewidziana jest jedna półgodzinna przerwa.  
 

8. Spotkania z zagranicznymi recenzentami odbywają się w języku angielskim, bądź w języku ojczystym 
recenzenta. 
 

9. 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.  
 

10. Osoba zakwalifikowana na przegląd portfolio, w przypadku rezygnacji, proszona jest o niezwłoczny 
kontakt na adres: portfolio@fotofestiwal.com lub telefoniczny: (42) 684 20 95 / 889 963 354 
 

11. Osoba zgłaszająca się na przegląd portfolio akceptuje warunki uczestnictwa w wydarzeniu. 
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