REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
1. Konkurs organizowany jest przez bibliotekę II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka
w Bielsku-Białej ul. Jutrzenki 13 43-300 Bielsko-Biała tel. 33/ 812 21 65
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 szkół podstawowych oraz klas 2,3 gimnazjów.
3. Konkurs rozpoczyna się od 20 MARCA 2018 r do 20 KWIETNIA 2018r. Wyłonienie laureatów
nastąpi podczas Dnia Otwartego Szkoły (25 KWIETNIA.2018 r.)
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia, którego tematem będzie książka lub czytanie.
5. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach :
„Z książką mi do twarzy” oraz „Gra świateł”
6. Celem konkursu jest:
 Wizualizowanie pasji czytania, miłości do książek
 Popularyzacja czytania jako formy spędzania czasu wolnego, dialogu ze światem,
wyrażania emocji
 Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki
7. Sposób przeprowadzenia konkursu:
Każdy uczestnik zgłasza do 3 prac
 Format prac:
 Odbitki kolorowe lub czarno-białe
 Rozmiar minimum 10x15 cm (lub większy)
 Zdjęcia należy umieścić w kopercie oraz dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem
autora, tytułem pracy, nazwiskiem opiekuna, nazwą szkoły oraz oświadczeniem o
posiadaniu praw autorskich do fotografii (załącznik).
8. Miejsce i termin składania prac:
 Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub sekretariatu szkoły
do 20 KWIETNIA 2018r.
9. Kryteria oceny prac konkursowych:
 Komisja będzie najwyżej oceniała prace:
 Prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę
 Charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,
 Oceniania będzie również estetyka i efekt wizualny, techniczna poprawność
wykonania.
10. Wyniki konkursu oraz nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na stronie szkoły
www.asnyk.edu.pl oraz wyeksponowane na wystawie w Dniu Otwartym Szkoły .
11. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
13. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi
uczestnik.
14. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną
zdyskwalifikowane.
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
(rodziców/prawnych opiekunów) zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
konkursu( ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U.Nr 133 poz. 833
z późn. zm.).

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

Nazwa szkoły ……………………………………………………...........................................
……………………………………………………………………………………………...…
Adres i telefon szkoły………………………………………………………….....…………..
……………………………………………………………………………………………...…
Imię i nazwisko
nauczyciela….………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy ...............................………………………………………………………
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych
Podpis opiekuna…………………..
Podpis uczestnika…………………..

l.p.

imię i nazwisko ucznia

tytuł pracy

wiek
ucznia

…………………………………
(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

………………………………….
(miejscowość i data)
*Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami.

