
Regulamin konkursu fotograficznego

  „Na tropach kultury frankofońskiej...”

1) Organizatorem konkursu jest Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz III LO w Pszczynie.

2) Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pasjonujących się

     fotografią. 

3) Celem konkursu jest przygotowanie zbioru 12 najlepszych prac, które będą stanowiły materiał na

     wystawę prezentującą Pszczynę i okolice w fotografii. Istnieje również możliwość  wydania pszczyńskiego  

     kalendarza na 2015 rok.

4) Uczestnik konkursu opracowuje 1-3 zdjęć z Pszczyny lub okolic, na którym w szczególny sposób

     wyeksponuje element nawiązujący do kultury frankofońskiej*, np. nazwa własna, element architektury, 

     symbol, szyld, kolorystyka, środki transportu, logo firm itp. Zdjęcie może zostać poddane obróbce.

     Do zdjęcia należy dołączyć krótką (2-3 zdania) informację o prezentowanym elemencie.

5) Prace należy składać w formie papierowej o wymiarach min. 13x18 (wymiary pracy nie wpływają

     na decyzję jury) oraz dołączyć płytę CD z zapisem zdjęcia w pliku o formacie jpg.

6) Do pracy należy dołączyć  KARTĘ ZGŁOSZENIA PROJEKTU wypełnioną wg. załącznika. 

7) Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegać ocenie jury. 

8) Zdjęcie musi być autorstwa przesyłającego. 

9) Opisane prace należy składać do dnia 10 stycznia 2015 roku w sekretariacie 

                                                              III LO w Pszczynie   

                                                      przy ul. Kazimierza Wielkiego 5

      Prace złożone po tym terminie nie będą oceniane przez jury.

10) Jury powołane przez Dyrektora Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej ogłosi swój werdykt w terminie

       do 15 stycznia 2015 roku. Po tym terminie autorzy nadesłanych prac zostaną poinformowani 

       o wynikach konkursu oraz czasie i miejscu wystawy pokonkursowej. 

11) Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody, wyróżnienia i dyplomy.

12) Prawa autorskie do zwycięskich prac przechodzą w całości na Organizatora Konkursu. Organizator

       uprawniony jest do dokonywania modyfikacji technicznej nagrodzonych prac na potrzeby realizacji  

       wydawnictwa. Dokonywanie modyfikacji nie wymaga dodatkowej zgody autora nadesłanej na konkurs    

       pracy.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy

*kultura frankofońska – kultura państw posługujących się językiem francuskim



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO

„Na tropach kultury frankofońskiej...”

Imię i nazwisko autora zdjęcia

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Klasa

Adres e-mail autora zdjęcia

Telefon kontaktowy

Liczba zdjęć zgłoszonych do konkursu

Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy (moich prac) na stronie organizatora konkursu.

_________________         __________                                           ___________________
               miejscowość                                       data                                                                                           podpis autora prac(y)


