Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach
Ul. Ks. Jana Michalika 2
32-087 Zielonki
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Gmina Zielonki w obiektywie”

ZADANIE KONKURSOWE
Wykonanie fotografii przedstawiającej piękno, a także walory przyrodnicze, krajobrazowe bądź
historyczne gminy Zielonki
CELE KONKURSU



Zainteresowanie uczniów fotografią
Promocja walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych gminy Zielonki.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Zielonkach.
UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych gminy Zielonki uczestniczących w zajęciach
świetlicowych.
WARUNKI KONKURSU












Udział w konkursie jest dobrowolny.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących okoliczną
przyrodę lub architekturę.
Prace konkursowe powinny mieć postać fotografii kolorowych lub czarno-białych
zapisanych w formie cyfrowej (plik JPEG) oraz wykonanych w formie papierowej (format
18 x 24). Dopuszcza się możliwość cyfrowej obróbki zdjęć, z wyjątkiem dokonywania
fotomontażów.
Nadesłane prace muszą być aktualne i wykonane na terenie gminy Zielonki.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, przesyłając bądź składając
osobiście maksymalnie 2 fotografie (w formie elektronicznej na adres mailowy
konfotzielonki@gmail.com oraz w formie papierowej wywołane u fotografa) w formacie
18 x 24 na adres Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach Ul. Ks. Jana
Michalika 2, 32-087 Zielonki.
Każda fotografia w formie cyfrowej i papierowej w tytule pliku (nazwie) powinna zawierać
następujące dane: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły, tytuł fotografii i miejsce
wykonania.
Wyboru najlepszych prac dokona komisja składająca się z nauczycieli Szkoły Podstawowej
Jana Pawła II w Zielonkach. Ocenie podlegać będą zgodność zdjęcia z tematem, jakość
techniczna, estetyka oraz wrażenia artystyczne.
W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczne decyzje w sprawach konkursu i
wynikających z niego konsekwencji podejmuje organizator.
Od uczestników wymagana jest zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w

konkursie i przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 do regulaminu).

TERMINARZ KONKURSU






Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych trwa do 29 listopada 2019 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu: 9 grudnia 2019 roku.
Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej https://spzielonki.zielonki.pl
Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć organizatorzy wyłonią zwycięzców (miejsca I-III) w
trzech kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody
rzeczowe.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE







Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.
Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego
Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej,
Dostarczając pracę na konkurs uczestnik (rodzic/prawny opiekun) wyraża zgodę na podanie
do wiadomości publicznej jego danych osobowych (nazwisko, imię, wiek, szkoła, klasa).
Fotografie powinny być wykonane indywidualnie, muszą być fotografiami autorskimi,
nigdzie dotąd niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach.
Przystępując do konkursu uczestnicy (rodzic/prawny opiekun) wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail) przez organizatorów
wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

