REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
PN. „MOJA NIEPODLEGŁA”
1. Organizator konkursu: zespół nauczycieli polonistów Zespołu Szkół im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą
2. Cele konkursu:
 uczczenie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
poprzez inicjatywę realizowaną w środowisku lokalnym;
 budowanie wśród dzieci i młodzieży przywiązania do tradycji i historii
ojczyzny oraz poczucia dumy z dokonań przodków i rozwoju Polski;
 popularyzacja wśród dzieci i młodzieży walorów przyrodniczych,
wydarzeń i postaci historycznych oraz tradycji i dóbr kultury w wymiarze
gminnym;
 motywowanie dzieci i młodzieży do rozwijania kreatywności i uzdolnień
fotograficznych;
 odkrywanie młodych talentów i ich promocja w środowisku lokalnym;
 propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnego wzorca patriotyzmu
narodowego i lokalnego.
3. Adresaci projektu: uczniowie Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą oraz
uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych klas III gimnazjum w Kostrzynie
nad Odrą; do udziału w konkursie może się zgłosić nieograniczona liczba
uczniów z każdej szkoły.
4. Formy pracy: indywidualna - maksymalnie 1 zdjęcie.
5. Tematyka konkursu: Uczestnicy konkursu wykonują fotografię ilustrującą
walory przyrodnicze, historyczne lub współczesne wydarzenia i postaci, lokalne
dobra kultury, polskie tradycje itp.
6. Nadesłane na konkurs zdjęcia – maksymalnie 1 sztuka w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD, jako plik JPEG), muszą:
 być pracami własnymi, indywidualnymi, nigdzie wcześniej nie
publikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach;
 w sposób przejrzysty przedstawiać temat konkursu;
 nieprzetworzone komputerowo;
 być czytelnie podpisane: tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, nazwa szkoły, klasa,
imię i nazwisko ucznia - autora zdjęcia, imię i nazwisko nauczyciela/
/opiekuna, telefon kontaktowy.

7. Komisja konkursowa: Wyboru najciekawszych prac dokona komisja
konkursowa.
8. Wybór nagrodzonych prac:
Przy wyborze laureatów komisja będzie kierowała się następującymi
kryteriami:
a.
b.
c.
d.

zgodność z tematem konkursu,
jasność przekazu,
możliwość oddziaływania na wyobraźnię,
walory artystyczne.

9. Prace posiadające wady: zbyt mała rozdzielczość, zła jakość zdjęcia, uszkodzenia mechaniczne powstałe nie z winy organizatora, będą dyskwalifikowane.
10. Terminy i czas realizacji konkursu:
 ogłoszenie konkursu 1 października 2018 r. – bezpośrednio do szkół drogą
e-mail, poprzez stronę internetową Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą
oraz radiowęzeł szkolny;
 termin składania fotografii - do dnia 31 października 2018 roku
osobiście w Zespole Szkół, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2,
sala 162 lub w sekretariacie, bądź w formie elektronicznej na adres:
administrator@liceum-kostrzyn.com
 wyłonienie laureatów i wręczenie nagród dnia 9 listopada 2018 roku
podczas Balu Niepodległościowego w Zespole Szkół im. M. SkłodowskiejCurie w Kostrzynie nad Odrą.
11. Nagrody: za zajęcie miejsca pierwszego w kategoriach:
a.

Zespół Szkół b. szkoły gimnazjalne c. szkoły podstawowe

zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy; pozostali uczestnicy
otrzymają dyplomy. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo
dodatkowego wyróżnienia prac.
12. Uwagi ogólne
 Fotografie nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania przekazanymi na
konkurs fotografiami w celu promowania własnego wizerunku, poprzez ich
publiczne udostępnianie (wystawa w siedzibie Zespołu Szkół), publikowanie na stronie szkoły, w mediach informujących o konkursie. W każdym
ww. przypadku, określony zostanie autor fotografii.

 Przekazanie fotografii jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w myśl ustawy o ochronie
danych osobowych.

