Powiatowy Konkurs Fotograficzny dla gimnazjalistów
„Przyłapani na czytaniu”
Regulamin
„Przyłapani na czytaniu” to polska edycja programu „Get Caught Reading”kampanii prowadzonej w wielu krajach Unii Europejskiej. Głównym
pomysłodawcą programu jest Włoska Federacja Wydawców ( Associazione
Italiana Editori ) , w Polsce partnerem programu jest Polska Izba Książki.
Kampania, do ej pory znana i popularna w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii,
przyjmuje założenie, że czytanie to przyjemność. Jej celem jest nakłonienie
coraz szerszej rzeszy ludzi do częstszego sięgania po książkę. Projekt wspierają
znane osobistości ze świata kultury, filmu i mediów. „Przyłapani na czytaniu” to
także europejska inicjatywa, która chce promować czytelnictwo. Zasadą
przyświecającą pomysłodawcom jest zwrócenie uwagi na zabawną stronę
czytania.
§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przyłapani na
czytaniu” zwanego dalej „Konkursem” jest Gimnazjum nr 1 im. Papieża
Jana Pawła II w Płońsku.
2. Współorganizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. H.
Sienkiewicza w Płońsku.
§2
Cele Konkursu
1. Celem Konkursu jest:
- promowanie książek i czytelnictwa wśród młodzieży,
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
§3
Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I- III szkół gimnazjalnych z
miasta Płońska i terenu powiatu płońskiego.
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§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do 29 maja 2015 r.
zdjęć oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik
do niniejszego Regulaminu.
2. Każdy uczestnik może dostarczyć nie więcej niż 5 zdjęć wywołanych w
formacie 20x30 cm oraz zapisanych w formie elektronicznej JPEG na płycie
CD.
3. Wszystkie zdjęcia powinny być opisane na odwrocie ( imię, nazwisko
uczestnika Konkursu oraz szkoła, którą reprezentuje).
4. Każdy uczestnik Konkursu musi załączyć Oświadczenie rodziców/
opiekunów prawnych wyrażające zgodę na udział w Konkursie.
5. Uczestnik Konkursu winien sfotografować osobę podczas czytania.
6. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.
7. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być zgodne z prawem i dobrymi
obyczajami. O tym, czy praca narusza zasady decyduje Organizator.
8. Zgłoszenie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw
autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację osób
znajdujących się na zdjęciu.
9. Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów
dostępny jest na stronie www.gomfor.edu.pl
10. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 104, poz.
926) w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
§5
Zasady oceny
1. Jury będzie zwracać uwagę na zgodność tematyczną, sposób kadrowania,
metodę ujęcia tematu, pomysłowość ujęć.
2. Fotografie nadesłane na Konkurs, zarówno w wersji elektronicznej, jak i
wywołane, nie mogą być opatrzone żadnymi znakami, cyframi i datami.
3. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady
formalne np. słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.
4. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących
tematu Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu.
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§6
Komisja konkursowa
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja konkursowa
powołana przez Organizatora.
2. Komisja konkursowa czuwa na organizacją i przebiegiem Konkursu.
3. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny
poszczególnych prac.
4. Konkurs jest jednoetapowy.
5. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
§7
Nagrody
1. Organizatorzy przewidują nagrodzić zwycięzców I. II, III miejsca oraz
przyznać 5 wyróżnień.
2. Nagrody zostaną wręczone 10 czerwca 2015 r. o godzinie 10.00 w
siedzibie Organizatora Konkursu tj. Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana
Pawła II w Płońsku, o czym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo podania wyników Konkursu do
publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów.
§8
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu
zawarte w Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie
internetowej Organizatora Konkursu.
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