REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„MÓJ KRAJ, MÓJ DOM, MOJA OJCZYZNA”

I.

ORGANIZATOR





II.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego z
siedzibą przy ul. Siennej 26, 80-605 Gdańsk, zwana dalej „Organizatorem”.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem
(dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora w SP 61 w Gdańsku
oraz na stronie internetowej www.sp61.eu
CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:






III.

Budzenie postawy patriotyzmu i zainteresowań najbliższym otoczeniem.
Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących m.in.
przyrodę, architekturę, wydarzenia czy tradycje na szczeblu: domu, kraju,
ojczyzny.
Propagowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, sztuki fotografowania jako
jednej z form wyrazu artystycznego, a jednocześnie jednego ze środków
komunikacji międzyludzkiej.
Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
UCZESTNICY



IV.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów publicznych szkół podstawowych
miasta Gdańska.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE





Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym
tytułem.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie.
Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną ilość fotografii.
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V.

Zgłaszane fotografie muszą być w pełni autorskie, nie mogą być nagrodzone w
innych konkursach oraz nie mogą być modyfikowane w programach graficznych.
Fotografie należy wydrukować na papierze fotograficznym. Format zdjęcia nie
powinien być mniejszy niż 10x15 cm.
Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia, którą naklejamy na
odwrocie zdjęcia, dodatkowo należy dołączyć oświadczenie o prawach autorskich
i o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik).
Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty)
oraz wadliwe technicznie będą dyskwalifikowane.
Prace o niskiej jakości, niezgodne z wymaganiami technicznymi nie będą poddane
ocenie jury.
Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora oraz zgodę na bezpłatne wykorzystanie prac w
materiałach promujących Konkurs.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje
także zgodę na ewentualną publikację imienia i nazwiska oraz wizer unku
laureatów na stronach WWW oraz na Facebooku.
TERMINARZ




Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 19 marca 2018 r.
Prace konkursowe należy składać osobiście w siedzibie Organiza tora lub przesłać
do dnia 07 maja 2018 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego
ul. Sienna 26, 80-605 Gdańsk
z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”





VI.

Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie (organizator nie
ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz ewentualne
nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę).
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14 maja 2018 r. o godzinie 11.00 w SP 61.
W dniach 14 - 18.05.2018 r. odbędzie się ogólnodostępna wystawa fotografii.
NAGRODY





Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: klasy 0-III oraz IV-VII.
Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatora.
Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
2



VII.

Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o czasie i miejscu wręczenia nagród.
Przewidziane atrakcyjne nagrody i dyplomy.
KONTAKT

Wszelkich informacji o konkursie udzielają:
Pani Karolina Karpińska oraz Pani Ewa Szuta pod adresem e- mail:
sp.konkurs.fotograficzny@wp.pl

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE





Złożenie lub nadesłanie prac jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego
Regulaminu.
Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu,
wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.
W przypadkach nieprzewidzianych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
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