Zrób zdjęcie i pokaż swoje „OBLICZA WOLNOŚCI”

REGULAMIN KONKURSY FOTOGRAFICZNEGO
„ OBLICZA WOLNOŚCI”
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym
2. Organizatorem jest ZP w Studzieńcu
3. Celem Konkursu jest promocja wydarzenia 100 lecia odzyskania
niepodległości, rozwijanie wrażliwości artystycznej, popularyzacja fotografii
jako jednej ze sztuk artystycznych, utrwalenie na fotografii chwili refleksji nad
tematem
4. Udział w Konkursie oznacza akceptację regulaminu
5. Konkurs plastyczny adresowany jest do gimnazjalistów oraz uczniów szkół
ponad gimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych) z
lokalnych placówek.
6. Termin doręczenia prac upływa 19.05. 2018 roku. Prace wysłane po tym
terminie nie wezmą udziału w konkursie.
7. Do każdej pracy konkursowej winna być dołączona metryczka z
następującymi danymi zamieszczona z tyłu pracy:
Tytuł pracy
Imię i nazwisko, wiek autora pracy.
Nazwa i adres placówki
Telefon kontaktowy
Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została
wykonana.
Jedna osoba może przesłać jedną pracę.
8. Prace fotograficzne w formacie 20cmX30cm należy przesłać na adres: ZP
Studzieniec 96-330 Puszcza Mariańska z dopiskiem konkurs foto, lub
dostarczyć osobiście. Fotografie nie mogą być wcześniej nagradzane lub
publikowane. Poprzez przesłanie fotografii, uczestnik oświadcza, że
samodzielnie wykonał dzieło i że przysługują mu wszelkie prawa autorskie
oraz, że posiada zgodę na publikacje wizerunków osób znajdujących się na
zdjęciu.
9. Dostarczenie prac fotograficznych równoznaczne jest z akceptacją
warunków konkursu oraz wyrażeniem zgody na oświadczenie następującej
treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora
konkursu moich danych osobowych w celach związanych z organizacją
konkursu plastycznego „OBLICZA WOLNOŚCI”. Zostałem/am
poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania. Udzielam również ZP w Studzieńcu zgody na nieodpłatne
publikowanie moich prac konkursowych na wystawie prezentującej prace
konkursowe oraz na stronie internetowej zakładu.

10. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora
konkursu. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 maja 2018 roku w czasie
obchodów 142-lecia naszej placówki. Zwycięzcy zostaną uhonorowani
dyplomami i nagrodami.
Szczegółowe informacje na temat konkursu będzie można uzyskać na stronie
internetowej www.zpstudzieniec.pl , pod numerem telefonu 46 831 81 70 lub u
p. Doroty Radkiewicz.

