Powiatowy Konkurs Fotograficzny
„Wiosna w powiecie proszowickim”

Regulamin
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego
w Proszowicach.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych
gimnazjów powiatu proszowickiego.
3. Konkurs ma na celu:
a) zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze w lokalnym środowisku;
b) rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i dostrzegania jej
piękna;
c) popularyzowanie sztuki fotografowania przyrody wśród młodzieży;
d) udoskonalenie umiejętności fotografowania i obróbki zdjęć
cyfrowych.
4. Uczestnik może zgłosić do oceny maksymalnie 3 fotografie, wykonane
dowolną techniką.
5. Prace zgłoszone do oceny muszą być zgodne z tematem konkursu –
powinny ukazywać piękno wiosny, jej przejawy i sposób obcowania z
przyrodą.
6. Prace należy przesłać w formie cyfrowej (format JPG bez kompresji)
wraz z kartą zgłoszeniową na adres: zsproszowice@interia.pl. W tytule emaila proszę wpisać: „Powiatowy Konkurs Fotograficzny – Wiosna w
powiecie proszowickim”.
7. Nazwa pliku cyfrowego każdej fotografii powinna zawierać imię
i nazwisko autora w formie: JanKowalski_fot1, JanKowalski_fot2.
8. Termin nadsyłania prac upływa 27 marca 2017 r.
9. Do oceny należy zgłosić wyłącznie fotografie autorskie, nienagradzane
w innych konkursach. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do
nadesłanych fotografii.
10.Zabrania się dokonywania fotomontaży. Dopuszczalne są podstawowe
korekty prac np. balansu bieli, ostrości, kontrastu.
11.Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.

12.Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Jej decyzja jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
13.Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi
4 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego
w Proszowicach.
14.Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na wielokrotne
i nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac oraz opublikowanie swojego
imienia i nazwiska w materiałach związanych z konkursem oraz na
stronie internetowej organizatora i FB.
15.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego
regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich do nadesłanych
prac, zgodą rodziców/opiekunów na udział w konkursie osoby
niepełnoletniej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez
organizatora na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

Organizatorzy:
mgr Agnieszka Głowicka-Polkowska
mgr Beata Zapiór
mgr Janina Nikiel
mgr Anna Gruszka

KARTA ZGŁOSZENIA
Powiatowy Konkurs Fotograficzny
„Wiosna w powiecie proszowickim”

Informacja o uczestniku konkursu
Imię i nazwisko

Klasa

Adres e-mail
Szkoła/adres/telefon

Nazwisko nauczyciela opiekuna

Informacja o zgłaszanych do konkursu fotografiach
L.p

1.

2.

3.

Tytuł fotografii

Oznaczenie pliku
z fotografią

Opis miejsca lub
okoliczności zrobienia
fotografii

