I Szkolny Konkurs Fotograficzny „Zrób to z książką”

„Fotografia jest sztuką obserwacji”.

REGULAMIN I SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Zrób to z książką”
§1.
Organizator
1. Organizatorami konkursu są nauczyciele z Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej:
Jolanta Pietruszka i Waldemar Kilar.
2. Konkurs odbywa się pod patronatem dyrektora szkoły Piotra Ciska.
§2.
Uczestnicy
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej i II-III gimnazjum.
2. Konkurs ma charakter indywidualny.
§3.
Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie fotografii o treści zgodnej z tematem konkursu
tzn. przedstawiającej osobę lub osoby z ulubioną książką.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia o minimalnym rozmiarze 3
MB, które należy wysłać na adres e-mail: w_kilar@interia.pl.
3. Wraz z pracą / pracami należy przesłać wypełnioną w wersji elektronicznej kartę zgłoszeniową
(Załącznik 1.)
§4.
Cele ogólne
1. Konkurs jest organizowany z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
2. Celem konkursu jest przede wszystkim:
• promowanie książek i czytelnictwa przy pomocy fotografii,
• upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako środka wyrazu artystycznego,
• inspirowanie do twórczych poszukiwań,
• wdrażanie uczniów do samokształcenia.

I Szkolny Konkurs Fotograficzny „Zrób to z książką”

§5.
Przebieg konkursu
1. Fotografie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres w_kilar@interia.pl do dnia 13
kwietnia 2018 roku.
2. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o uroczystej gali podsumowującej konkurs
odrębnym komunikatem.
3. Wręczenie nagród odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku podczas obchodów Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich.
§6.
Nagrody
1. Konkurs jest bezpłatny.
2. Laureaci otrzymują nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
§7.
Uwagi końcowe
1. Prace uczniów ocenia jury wyłonione przez organizatorów konkursu.
2. W konkursie nie mogą brać udziału fotografie, które były wcześniej publikowane i nagradzane.

Organizatorzy konkursu
Jolanta Pietruszka, Waldemar Kilar
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Załącznik 1.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
I SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Zrób to z książką”
Imię i nazwisko autora pracy: .......................................................................................................
Klasa: ...........................................................................................................................................
Tytuł pracy: ..................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela: .......................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb I Szkolnego
Konkursu Fotograficznego „Zrób to z książką” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 nr 922 z późn. zm.) oraz rejestracji fotograficznej
podczas wręczenia nagród.

