REGULAMIN
VII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Gorąco zachęcamy miłośników i amatorów fotografii do udziału
w konkursie. Jest to świetna forma aktywizacji dzieci i młodzieży.
Ośmiela uczniów pozostających do tej pory w cieniu do ujawnienia swoich
talentów i pomysłów na sesje.

I.
Przepisy ogólne
I.1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Somoninie
I.2.Konkurs organizowany jest w kategoriach:
- klasy I-II szkół podstawowych,
- klasy III-IV szkół podstawowych,
- klasy V-VI szkół podstawowych,
- klasy VII szkół podstawowych i gimnazjum.
I.3.Cel konkursu :
Celem konkursu jest upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
Tematem zdjęć jest szeroko rozumiane „przebudzenie wiosny”, które ze względu na swoją
uniwersalność może przybierać wiele znaczeń, często symbolicznych i niejednoznacznych.
Wiosna to pora roku, podczas której otaczający nas świat budzi się do życia, słońce świeci
coraz mocniej, a dni są coraz dłuższe. Aura optymistycznie nastraja do rzeczywistości
i stanowi natchnienie do działania.
II.

Przepisy dotyczące prac

II.1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie zdjęcia pod hasłem:

„ Przebudzenie wiosny ”

II.2. Technika pracy – ZDJĘCIE w dowolnej kolorystyce – oryginalne, nietypowe ujęcie
II.3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 fotografie (WYWOŁANA) – NIE
WYDRUKOWANA

II.4. Fotografia powinna zawierać informację (opis zdjęcia).
II.5. Praca powinna zawierać :
a) Imię i nazwisko autora, wiek, klasa
b) Placówka, adres, telefon
c) Imię i nazwisko nauczyciela bądź opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował
pracę.
II.6.Rozmiar Fotografii powinien wynosić 15x21 cm lub większy
II.7. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
II.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac nie
spełniających kryteriów tematycznych w tym zdjęć skanowanych.
II.9. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu i jego warunków.
II.10. Prace zbiorowe nie będą przyjmowane.
II.11. Prace przechodzą na własność organizatora i będą wystawione
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Somoninie oraz wykorzystane do materiałów
promocyjnych.
II.12.Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie.
III.

Termin składania prac

III.1. Prace należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Somoninie:
Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie
ul. Ceynowy 1a
83-314 Somonino
III.2. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 V. 2018r.
III.3. Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
III.4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Somoninie w dniu 17 maja 2018r. godz.13.00
III.5 Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.somoninogok.pl
III.6 Wszelkie informacje można uzyskać pod nr (58) 684 11 26
III.7 Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.
IV.

Nagrody

IV.1

Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe w każdej kategorii.

IV.2

Nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie www.somoninogok.pl

Karta zgłoszeniowa
VII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„MOJA GMINA W OBIEKTYWIE”
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………..
Nazwa szkoły: .............................................................................................................................
Klasa: ...................................................
Adres zamieszkania:
……………………………………………..................................……………………………
………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………….………………………………………………
Krótki opis do zdjęcia
…..................................................................................................................
.......................................................................................................................
…...................................................................................................................
…...................................................................................................................
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Ja niżej podpisany/a
……………………………..………………………………………..…………………………
Imię (imiona) i nazwisko

oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku / wizerunku mojego
dziecka* w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy
pokonkursowe) i elektronicznej
, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r.
nr 90 poz. 631 z późn. zm.)
……………………
Miejscowość i data

* dotyczy osób niepe łnoletnich - niepotrzebne skreślić

…………….……………………….…
Czytelny podpis

