ORGANIZATOR KONKURSU
Szkoła Podstawowa w Ossowie
05-230 Kobyłka, ul. Matarewicza 148
Tel./ Fax.: (022) 786 10 18

REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Ciekawe bryły w nietypowym wydaniu”

CELE KONKURSU



Rozwijanie zainteresowań oraz zdolności twórczych dzieci i młodzieży



Pobudzenie wyobraźni i kształtowanie umiejętności tworzenia u dzieci i młodzieży



Organizacja wystawy pokonkursowej nagrodzonych prac

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO



Konkurs trwa do 14 czerwca 2018 r. (czwartek)



Uczestnikami konkursu fotograficznego „Ciekawe bryły w nietypowym wydaniu”
mogą być uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych i klas I-III gimnazjalnych.



Temat pracy ma przedstawiać - ciekawe bryły w nietypowym wydaniu
wg wyobraźni i uznania każdego uczestnika - liczy się pomysł i orgynalność.



Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 3 fotografie wykonane samodzielnie
w formacie 13x18 (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia oraz podaniem nazwy
szkoły i klasy oraz wersji elektronicznej (na płycie CV lub przesłanie na adres e-mail
zs.ossow@onet.pl – z podaniem w temacie imienia i nazwiska uczestnika i nazwę szkołę.



Prac nie należy oprawiać ani podklejać.



Prace każdego ucznia powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs
fotograficzny - KAMELEON" do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Ossowie
lub pani Moniki Włodarczyk do 14.06.2018r. (czwartek) do godz. 14.30.



Do każdej pracy (koperty) należy dołączyć wyrażenie zgody przez rodziców każdego ucznia
na publikowanie danych osobowych (załącznik nr 1) oraz 1 protokół zbiorczy z każdej szkoły.



Prace mogą być dostarczone osobiście lub listownie (przesyłka powinna być sztywno opakowana)
decyduje data wpływu listu do szkoły, prace po terminie nie będą brały udział w konkursie.



Każdy uczestnik zgłaszając pracę do konkursu jednocześnie potwierdza samodzielność jej
wykonania oraz wyraża zgodę na jej publikację i swoich danych w przypadku zwycięskiej fotografii.



Każda fotografia zgłoszona do konkursu przechodzi na własność organizatora,
a nagrodzona praca będzie opublikowana na stronie szkolnej organizatora.



Prace konkursowe oceniane będą w dwóch przedziałach wiekowych:
Pierwszym – dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VII
Drugim – dla uczniów szkół gimnazjalnych klas II-III



Ogłoszenie wyników nastąpi 19 czerwca 2018r. (wtorek)



Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 21.06.2018r. godz. 12.30.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU



Komisja Konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac do dnia 19 czerwca 2018r.



Komisja Konkursowa wyłoni w każdej grupie wiekowej max. 3 najlepsze prace (I, II i III miejsce),
za które uczestnik otrzyma dyplom i nagrodę.



Dopuszcza się wyróżnienie w każdej kategorii konkursu, które zostanie nagrodzone dyplomem.



Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu
http://www.zsossow.pl/ - 19 czerwca 2018r. po godz. 18.00.



Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie jury telefonicznie.



Otwarcie wystawy będzie połączone z wręczeniem nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej
w Ossowie w dniu 21 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 12.30.
Dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziane są dyplomy i nagrody.



Praca nie spełniająca wymagań lub dostarczona po terminie, nie będzie oceniania.



Decyzja Komisji Finałowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA



Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenie przesyłki.



Prace i protokoły, które dotrą do szkoły po wyznaczonym terminie - 14.06.2018r. godz. 14.30
nie będą brane pod uwagę. Liczy się data wpłynięcia koperty do sekretariatu szkoły,
a nie nadania na poczcie.



Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.



Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych
w celach reklamowych oraz prawo do umieszczania nazwisk zwycięzców konkursu w prasie,
telewizji, na stronach internetowych.



Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.



Organizator zastrzego sobie prawo odwołania konkursu w przypadku zgłoszenia prac mniej niż
3 uczestników, a uczestników nagrodzić indywidualnie za udział dypomem i drobnymi upominkami.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej:
zs.ossow@onet.pl
Zapraszamy do udziału.
Koordynator konkursu - Monika Włodarczyk

