REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„OJCZYSTE KRAJOBRAZY NA FOTOGRAFII”
1. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Flagi Polski w Kobułtach.
2. Uczestnikami konkursu są mieszkańcy gminy Biskupiec.
3. Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych:
 od 7 do 15 lat
 powyżej 15 lat
4. Cele konkursu:
 promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywanie niezwykłych zakątków naszej
Ojczyzny,
 rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego
czasu,
 rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i
kreatywności.
5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców.
6. Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy i urokliwe miejsca naszej
Ojczyzny.
7. W konkursie mogą brać udział fotografie wykonane indywidualnie, nigdzie
dotychczas nie publikowane i nie nagradzane wcześniej w innych konkursach.
8. Oceniane będą przede wszystkim wartości takie jak: estetyka, wyczucie artystyczne,
pomysłowość, oryginalność fotografii, prezentacja piękna naszej ojczyzny oraz jakość
wykonania fotografii.
9. W konkursie może brać udział każda zainteresowana osoba, która zajmuje się
fotografią amatorsko. Nadesłane prace mogą być wykonywane dowolnymi technikami
i sprzętem fotograficznym.
10. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać bądź przynieść osobiście do
organizatora pojedyncze fotografie lub cykl 3 fotografii. Format wywołanej fotografii
nie może być mniejszy niż 18x24 cm (wywołany bez uwidocznionej daty, podpisu
autora i innych znaków graficznych).
11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty Zgłoszenia (do pobrania
na stronie internetowej www.szkolakobulty.pl lub sekretariacie szkoły).
12. Jury konkursu powołane przez Organizatora oceni dostarczone prace, przyzna nagrody
i wyróżnienia oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Werdykt Jury jest
ostateczny i nie podlega odwołaniu.
13. Termin składania prac upływa 8 października 2018 r.
14. Wystawa prac, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 10 października
2018 r. w Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach.
15. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych w zakresie

prowadzenia i realizacji konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29
sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2016 r., 922 z późniejszymi zmianami).
17. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 89 716 14 24 lub 509 994 589.

Organizatorzy

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
„OJCZYSTE KRAJOBRAZY NA FOTOGRAFII”

Imię i nazwisko autora: .............................................................................
Wiek: ................ lat
Adres e-mail ...............................................................................................
Telefon kontaktowy: ..................................................................................
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego ........................................

- Oświadczam, że prace nadesłane na konkurs zostały wykonane przeze mnie i przysługują mi
do nich wszelkie prawa autorskie.
- Nieodpłatnie przenoszę na organizatora konkursu własność nadesłanych prac
konkursowych.
- Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.
- Zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych/danych
mojego dziecka/wychowanka, zawartych w dokumentach zgłoszeniowych, w zakresie
prowadzenia i realizacji konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia
1997 r., Dz. U. z 2016 r., 922 z późniejszymi zmianami).

........................................................
(miejscowość i data)

.........................................................
(podpis uczestnika konkursu /
w przypadku osób niepełnoletnich
rodzica lub opiekuna prawnego)

