POWIATOWY KONKURS
FOTOGRAFICZNY

….PORTRET
KREATYWNY…
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Pokoju w Żarkach Letnisku.
2. Celem konkursu jest:
zachęcenie uczniów do twórczej pracy z aparatem fotograficznym,
rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznej,
upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
kształcenie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata.
II. Zasady konkursu
1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej
i klas gimnazjalnych II i III w powiecie myszkowskim.
2. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby
4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie pojedyncze lub 1 zestaw zdjęć (seria
składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących określoną zamkniętą całość).
5.Wszyskie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno – białej, sepii lub fotografii kolorowej
na papierze fotograficznym, w formacie minimum 13×18. Uczestnik może wykorzystać programy
komputerowe do obróbki zdjęć (zmodyfikować, unowocześnić, dodać efekty specjalne itp.)
6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię , nazwisko, klasę i wiek autora, nazwę szkoły
( adres, telefon), tytuł pracy oraz imię i nazwisko nauczyciela, instruktora.
7. Prace konkursowe należy do 27.04.2018r. nadsyłać na adres :
Szkoła Podstawowa im. Pokoju
w Żarkach Letnisku
ul. Szkolna 20
42-311 Żarki Letnisko
Wszelki informacje należy kierować dzwoniąc pod numer: 034 3 144 174, 034 3146 315,
508 574 232
8. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku Gimnazjum .
9. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich
nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Szkoły Podstawowej
im. Pokoju w Żarkach Letnisku z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
3. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
4. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o czasie i miejscu wręczenia nagród.
5. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
IV. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych
osobowych uczestnika w celu promocji konkursu.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły www.spzarkiletnisko.pl
zachęcenie uczniów do twórczej pracy z
świata.
Szkoła Podstawowa im. Pokoju
w Żarkach Letnisku,
ul. Szkolna 20
42-311 Żarki Letnisko
Tel. 034 314 41 74
Koordynator konkursu Mariola Karpowicz, Agnieszka Parkitna,

