REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie

„ ZIMOWY KADR”
CELE KONKURSU
Konkurs jest prowadzony w celu zainteresowania uczniów fotografią oraz
walorami rodzinnej okolicy. Zdjęcia powinny ukazywać piękno krajobrazu
lub elementów szczegółowych, z nim zwązanych.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Szkoła Podstawowa
Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie.
2. Informacje o konkursie publikowane będą: na plakatach, na stronach
internetowych szkół, w lokalnej prasie oraz na portalu społecznościowym
Facebook.
3. Kategorie tematyczne
- przyroda (pejzaż)
- architektura
- makrofotografia

UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół podstawowych klas IV, V i VI.

WARUNKI KONKURSU
1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
2. Warunkiem

przystąpienia

do

konkursu

jest

wykonanie

zdjęć

ukazujących okoliczną przyrodę lub architekturę.
3. Prace konkursowe powinny mieć postać fotografii kolorowych lub
czarno-białych zapisanych w formie cyfrowej (plik JPG) oraz wykonanych
w formie papierowej (format 18x24). Dopuszcza się możliwość cyfrowej
obróbki zdjęć, nie można dokonywać fotomontaży.
4. Nadesłane prace muszą być aktualne i wykonane na terenie najbliższej
okolicy.
5. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych,
przesyłając maksymalnie 2 fotografie (w formie elektronicznej na
adres marcin.kulak@sp1parczew.pl oraz w formie papierowej
(wywołanie u fotografa) w formacie 18x24 na adres Szkoła
Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki ul. 11 Listopada 90
21-200 Parczew).
6. Każda fotografia w formie cyfrowej i papierowej w tytule pliku (nazwie)
powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora , tytuł
fotografii i kategorię tematyczną , miejsce wykonania np.:
Jan Kowalski, Urząd Gminy w ..., kategoria - pejzaż.
7. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie od 1 do 2 zdjęć
łącznie w dowolnie wybranych kategoriach.
8. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie
(załącznik nr 1 do regulaminu zamieszczony do pobrania na stronie

www.sp1parczew.pl ) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka
oraz zwycięskich prac na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Parczewie, portalu społecznościowym Facebook, holu głównym Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Parczewie oraz przekazanie ich do lokalnych mediów.
Bez w/w załącznika prace fotograficzne ucznia nie będą brały udziału w
konkursie.
9.

W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczne decyzje w

sprawach konkursu i wynikających z niego konsekwencji podejmuje
organizator.
TERMINARZ KONKURSU
1. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych trwa do 31 stycznia 2017 r.
2. Głosowanie trwa od 01 lutego 2017 r. do 13 lutego 2017 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu: 14 lutego 2017 r.
4. Informacja o wynikach konkursu będzie opublikowana na stronie
internetowej www.sp1parczew.pl w menu Konkursy.
5. Zwycięzcy

konkursu

będą

poinformowani

o

wynikach

za

pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
NAGRODY
1. Rozstrzygnięcia

konkursu

dokona

organizator

na

podstawie

głosowania na poszczególne fotografie na portalu społecznościowym
Facebook, na profilu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w
Parczewie.
2. Spośród

wszystkich

nadesłanych

zdjęć

organizatorzy

wyłonią

zwycięzców (miejsca I-III oraz wyróżnienie z najwyższą liczbą polubień
nagrodzone będą nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami).
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie
niniejszego

Regulaminu

oraz

wyrażenie

zgody

na

publikację

i

wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego
autora - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)
3. Uczestnicy konkursu przystępując do konkursu wyrażają zgodę na
nieodpłatne korzystanie przez organizatorów z nadesłanych zdjęć.
4. Fotografie

powinny

być

wykonane

indywidualnie,

muszą

być

fotografiami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych konkursach
i nigdzie dotąd niepublikowanymi.

