R E G U L A M I N konkursu fotograficznego pt. „Wyprowadź misia w świat”
Postanowienia wstępne
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w
Siennicy, ul. Mińska 38, 05-332 Siennica, e-mail: biblioteka@zssiennica.pl
2. Uczestnikami konkursu mogą być:
- konkurs adresowany jest do miłośników i amatorów fotografii bez względu na wiek.
3. Temat konkursu brzmi: „Wyprowadź misia w świat”. Tematem nadesłanych fotografii ma być po prostu
przedstawienie pluszowych misiów w artystycznym ujęciu, obrazujący wizję twórcy, niech to będą
zatrzymane w kadrze emocje dotyczące tych maskotek.
Cel konkursu
Celem konkursu jest:
1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
2. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.
3. Rozwijanie zainteresowań związanych z fotografią.
4. Rozwijanie chęci uczestnictwa w wydarzeniach szkolnych.
Przedmiot konkursu
1.
Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do przedstawienia jednej fotografii lub kolażu zdjęć. Dla
każdej z wybranych prac należy sporządzić dokumentację, na którą składać się będzie część fotograficzna i
opisowa.
Część fotograficzna
Wymagania techniczne odnośnie zdjęć:
•

format cyfrowy fotografii

•
fotografia powinna być przesłana na e-maila biblioteki szkolnej: biblioteka@zssiennica.pl z
dołączaną kartą zgłoszenia;
•

prace większe rozmiarowo można przesłać przez stronę WeTransfer, link: https://wetransfer.com/

Część opisowa
Wymagania odnośnie części opisowej:
•

tytuł zdjęcia;

•

nazwa przedmiotu „Wyprowadź misia w świat”;

•

imię i nazwisko autora;

•

dane kontaktowe (telefon, email).

2.
Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.
3.

Technika wykonania fotografii jest dowolna.

4.

Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie i należeć do autorów.

5.

Wyklucza się prace wykonane wspólnie (współautorstwo).

6.
O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając
fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną
publikację tego wizerunku lub zgodę wyraził rodzic/opiekun prawny i dołączył do zgłoszenia.
7.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

8.
Wszystkie fotografie należy składać wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową stanowiącą załącznik do
niniejszego regulaminu.
9.

Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można pobrać ze strony ZS Siennica.

10.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów (na
końcu regulaminu).
11.
Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową należy składać włącznie do 29 listopada 2021r. na
adres mailowy biblioteki szkolnej: biblioteka@zssiennica.pl.

