Regulamin IV Powiatowego Konkursu Fotograficznego.

„W ołtarzu się jak w niebie Powszednim chlebem stał”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym ukazującym tajemnicę Eucharystii.
Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni, a ich prace będą wyeksponowane na pokonkursowej
wystawie w Szkole Podstawowej im Ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie.
Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie.
Cele Konkursu:
Zapoznanie się z tajemnicą Eucharystii.
Propagowanie fotografii jako artystycznej formy wyrazu.
Zainspirowanie do twórczego i kreatywnego spojrzenia na tajemnicę Eucharystii.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii; kształcenie wrażliwości artystycznej.
Kształtowanie nawyku aktywnego spędzanie wolnego czasu.
Kategorie wiekowe uczestników:
Szkoła podstawowa, klasy IV-V
Szkoła podstawowa, klasy VI-VIII
Warunki uczestnictwa
Zadaniem autorów jest artystyczne ujęcie za pomocą fotografii tematu Eucharystii z uwzględnieniem
cytatu pieśni:
„W ołtarzu się jak w niebie Powszednim chlebem stał”
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną fotografię konkursową.
Fotografia powinna być wykonana w formacie A4 (20x30cm)
Pracę należy opisać na odwrocie wg następującego wzoru:
Tytuł pracy
Imię i nazwisko autora
Klasa
Nazwa szkoły
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
Pracę konkursową wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową należy złożyć w opisanej
kopercie w portierni szkoły podstawowej w Baninie lub przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa im Ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie

Ul. Tuchomska 15
80-297 Banino
Z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny – Eucharystia
W terminie do 14 maja 2021 roku.
Z konkursu wykluczone będą prace gdziekolwiek wcześniej publikowane oraz reprodukcje prac
innych autorów.
Uczestnik konkursu i jego rodzic/opiekun prawny zgłaszając swoją pracę oświadczają, że:
Uczestnik jest autorem pracy i wykonał ją samodzielnie
Akceptuje niniejszy regulamin konkursu
Wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z
obowiązującą ustawie o Ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO.
Nadesłane prace nie będą zwracane autorom
Kryteria oceniania:
Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów:
Zgodność z tematem przewodnim
Atrakcyjność ujęcia fotografowanego przedmiotu.
Kreatywność i umiejętność artystyczna autora pracy (m. in. Kompozycja oryginalność w ujęciu
tematu)
Dobór tytułu w odniesieniu do treści fotografii.
Nagrody:
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej
zorganizowanej przez organizatora konkursu.
Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach za pośrednictwem szkoły do
dnia 28 maja 2021 a także o terminie i sposobie wręczenia nagród.
Informacja o przekazaniu nagród zostanie przekazana wraz z ogłoszeniem wyników konkursu.
Postanowienia końcowe:
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nadesłanych fotografii wraz z
imieniem i nazwiskiem autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na
okolicznościowych wystawach, w artykułach pokonkursowych oraz na stronie internetowej szkoły.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających
kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów (szczególnie bez prawidłowo
wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej)

Karta zgłoszeniowa
Do IV Powiatowego Konkursu Fotograficznego
„W ołtarzu się jak w niebie Powszednim chlebem stał”

Tytuł pracy………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko autora pracy…………………………………………………………………………………………………………….

Klasa do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2020/21…………………………

Nazwa i adres szkoły………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie
Oświadczam, że samodzielnie wykonałem/am zdjęcie przesłane do IV Powiatowego Konkursu
Fotograficznego oraz zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.

…………………………………………………………………..
Podpis ucznia

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. Zm.) oraz przepisów RODO dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem
Konkursu oraz ogłoszeniu jego wyników zgodnie z regulaminem.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem IV Powiatowego Konkursu Fotograficznego
„W ołtarzu się jak w niebie Powszednim chlebem stał”

………………………………………………………………….
Podpis rodzica / opiekuna prawnego

