Regulamin IV Powiatowego Konkursu
Fotograficzno – Literackiego

FOTOINSPIRACJE
GIMNAZJALISTY
pod hasłem
„Miejsca pamięci narodowej i ich niezwykłe historie”

I

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem IV edycji Powiatowego Konkursu Fotograficzno - Literackiego, zwanego dalej
konkursem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich pod
honorowym patronatem starosty koneckiego Bogdana Sobonia.
2. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii wśród młodzieży gimnazjalnej, rozwijanie
zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów.
3. Uczestnikiem konkursu może być uczeń gimnazjum, który spełni wymogi niniejszego regulaminu.
4. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu i kryteria oceniania prac.

II

Zasady konkursu

1. Prace na konkurs pt.: " „Miejsca pamięci
nadesłać do dnia 25 maja 2018 roku.

narodowej i ich niezwykłe historie” należy

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie jednej fotografii wraz z dołączoną pracą
literacką odpowiadającą tematyce konkursowej o charakterze patriotycznym.
3. Zadaniem konkursowym jest przesłanie zdjęcia przedstawiającego miejsce pamięci narodowej, z
którym wiąże się niezwykła i warta zapamiętania historia.
4. Praca powinna być oryginalna oraz wywierać na odbiorcy wrażenie. Przy wyborze istotna będzie
pomysłowość, dobra jakość zdjęcia oraz gra świateł i barw.
5. Do zdjęcia należy dołączyć krótką pracę literacką, która powinna przedstawiać ciekawą historię
związaną ze sfotografowanym miejscem pamięci narodowej oraz tytuł.

6. Wymagania techniczne prac:
a. Zdjęcie należy przesłać na podany niżej adres wyłącznie w formie elektronicznej w formacie JPEG
(jpg), TIFF (tif) lub BITMAP (bmp), w minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 (wielkość pliku nie może
przekraczać 10 Mb).

b. Załączona praca literacka powinna przybrać formę zatytułowanego opowiadania (maksymalnie 2
strony formatu A4) tematycznie związanego z nadesłaną fotografią. Utwór należy zapisać w
programie Microsoft Word, czcionka Times New Roman, 12.

6. Zgłoszenie konkursowe należy wysłać na adres: fotoinspiracjegimnazjalisty@wp.pl., wraz z
danymi uczestnika, tj. imię, nazwisko, klasa, szkoła uczestnika oraz imię i nazwisko opiekuna,
wpisując w temacie wiadomości: „Miejsca pamięci narodowej i ich niezwykłe historie”.

7. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich
nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z Konkursem oraz promocją I Liceum
Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.
8. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, które wcześniej nie były publikowane i
nagradzane.
9. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

III

Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
3. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
5. Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu.

IV

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych
osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych
wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r.
oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez uczestników Konkursu.

4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora.

