OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
„A TO POLSKA WŁAŚNIE!”
Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie
Patronat: Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski

Zasady konkursu
1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
2. Celem konkursu jest pokazanie piękna Polski.
3. Konkurs będzie się rozgrywał w następujących kategoriach wiekowych:
a) uczniowie szkół podstawowych (kod 01),
b) uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (kod 02),
c) dorośli (kod 03).
4. Do konkursu można nadsyłać zdjęcia w dwóch kategoriach tematycznych:
a) krajobraz naturalny – przedstawiające piękno polskiej przyrody (kod KN),
b) krajobraz kulturowy – przedstawiające piękno polskiego dziedzictwa
kulturowego (kod KK).
5. Na konkurs przyjmowane będą prace wykonane w technice kolorowej i czarno białej, które nie były uprzednio nigdzie nagradzane i publikowane.
6. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pojedyncze zdjęcie na każdy z dwóch tematów.
7. Uczestnicy przesyłają zdjęcia w formacie JPG lub JPEG na adres mailowy
sp1chotomow.konkurs@gmail.com do 15 września 2018 roku
8. Zaleca się przesyłanie zdjęć o wysokiej rozdzielczości z uwagi na ewentualną ich
publikację.
9. W tytule pliku ze zdjęciem należy podać kody kategorii (np. 01KN), temat zdjęcia
oraz imię i nazwisko autora
10. W tym samym mailu należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia, zamieszczoną pod
regulaminem. Brak wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia wyklucza przyjęcie prac
do konkursu.
11. Prace i zgłoszenia niezgodne z regulaminem i nadesłane po terminie nie wezmą
udziału w konkursie.
12. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji będą
ostateczne.
13. Ocena prac i ogłoszenie wyników nastąpi do 30 września 2018 roku.
14. Komisja przyzna w każdej kategorii nagrody, ufundowane przez Organizatora.
15. Udział w konkursie oznacza zgodę na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych zdjęć do
popularyzacji konkursu fotograficznego oraz walorów krajobrazowych Polski.
16. Wyniki konkursu oraz zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na stronie Urzędu
Gminy Jabłonna, na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej stronie na FB.

KARTA ZGŁOSZENIA
DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„A TO POLSKA WŁAŚNIE!”
Imię i nazwisko uczestnika……………….............................................................................
Wiek uczestnika ……………………
Imię i nazwisko opiekuna uczniai ..........................................................................................
E-mail uczestnika/opiekuna …………………………………………………………………

Kod pracy

Tytuł pracy

Opis pracy
(gdzie i kiedy zostało zrobione zdjęcie)

Oświadczam, że:
1. Zgłoszone do konkursu prace są mojego autorstwa i posiadam do nich prawa majątkowe.
2. Nadesłane zdjęcia nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
3. Biorąc udział w konkursie, wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych zdjęć do
popularyzacji konkursu fotograficznego i walorów krajobrazowych Polski oraz do ich publikowania
w wymienionych w regulaminie miejscach.
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu.
……………………………………………………………………….
(czytelny podpis autora)
……………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)ii
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należy podać w przypadku uczestnika niepełnoletniego
zgłoszenia osób niepełnoletnich bez podpisu opiekuna nie będą przyjmowane

