REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

„Cztery Pory Roku w Gminie Kraśnik”
Kategoria:
Fotografia

Postanowienia ogólne:






Organizatorem i wykonawcą jest Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży we
współpracy z Radą Rodziców
Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Kraśnik
Wsparcie finansowe Urzędu Gminy Kraśnik oraz Rad Rodziców poszczególnych szkół
z terenu Gminy Kraśnik
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kraśnik
oraz wszystkich uczniów Publicznego Gimnazjum w Stróży
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj pracy i zasady
przyznawania nagród

Cele konkursu:





Zachęcenie do świadomego tworzenia obrazów fotograficznych, zwrócenie uwagi na piękno
otaczającej przyrody
Promowanie regionu, ukazywanie go w sposób ciekawy i oryginalny
Upowszechnianie wśród uczniów wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i urządzeń ICT
(aparat fotograficzny, komputerowa obróbka zdjęć)
Rozbudzenie zainteresowania fotografią

Zdjęcia:








mogą być wykonane zarówno w poziomie, jak i w pionie
mogą być kolorowe, czarno-białe i w sepii
mogą być obrabiane komputerowo (z zachowaniem cech charakterystycznych
sfotografowanych obiektów)
powinny promować Gminę Kraśnik uwzględniając jej historię, zabytki, obiekty przyrodnicze,
krajobraz, czyli wszystko to, co może zaciekawić, zauroczyć i przyciągnąć
powinny obrazować w/w obiekty uwzględniając przy tym elementy krajobrazu
charakterystyczne dla poszczególnych pór roku
powinny być zgrane z karty pamięci z aparatu w szkole, w obecności nauczyciela
nie mogą naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich.
Prezentowane na nich treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań
zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania
i kultury osobistej

Warunki uczestnictwa:












Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii
Do konkursu dopuszczone będą tylko zdjęcia wykonane indywidualnie
Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane
Zgłaszane do konkursu fotografie powinny być zgrane z karty pamięci z aparatu w szkole,
w obecności nauczyciela. Wszystkie prace powinny zostać opisane w następujący sposób:
tytuł konkursu, miejsce, w którym zostało zrobione zdjęcie (w przypadku
architektury – miejsce oraz nazwa obiektu), nazwa szkoły, klasa oraz imię
i nazwiska autora i opiekuna
Zdjęcia
tylko
w
formie
w
formie
papierowej
nie
wezmą
udziału
w konkursie
Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie
na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883) oraz przeniesienie bezpłatnie praw autorskich
w całości na rzecz Gminy Kraśnik
Oceny dokona jury powołane przez organizatora
Nagrodzone prace znajdą się w kalendarzu na rok 2015, promującym Gminę Kraśnik,
zostaną również opublikowane na stronach internetowych poszczególnych szkół oraz
pokazane na wystawie w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży

Terminarz konkursu:





Zgłaszanie prac do dnia 16 maja 2014 r. do sekretariatu Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Stróży lub bezpośrednio do pani Kamili Berdys lub pani Renaty Szwast
Ocena jury do dnia 30 maja 2014 r.
Przyznanie nagród dnia 2 czerwca 2014 r.
Wystawa pokonkursowa prac w dniu 2 czerwca 2014 r.

Zasady przyznawania nagród:







Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: gimnazjum oraz szkoły podstawowe
Szkolna komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych fotografii i wybierze 3 najlepsze
w każdej kategorii tematycznej
Prace zostaną ocenione przez komisję wg kryterium zgodności z tematem
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, przedstawienie Gminy
Kraśnik w ciekawy sposób, wrażenia artystyczne
Decyzja komisji jest ostateczna
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe, o łącznej wartości maksymalnej do
1400 zł

Postanowienia końcowe:



We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu, do którego należy
ostateczna interpretacja regulaminu
Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu
i jego regulaminu

