Rok 2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza

REGULAMIN
Konkursu Fotograficznego dla gimnazjalistów
"Przyłapani na czytaniu Sienkiewicza"
Konkurs „Przyłapani na czytaniu Sienkiewicza” przyjmuje założenie, że czytanie to przyjemnośd. Jego
celem jest nakłonienie coraz szerszej rzeszy młodych ludzi do częstszego sięgania po książkę. Jest to
inicjatywa promująca czytelnictwo.
&1
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu Fotograficznego dla gimnazjalistów "Przyłapani na czytaniu Sienkiewicza" –
zwanego dalej „Konkursem” jest Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płoosku.

§2
Cele Konkursu
1. Celem Konkursu jest:
promowanie książek i czytelnictwa wśród młodzieży,
promowanie twórczości Henryka Sienkiewicza,
promowanie historii regionalnej – pobyt Henryka Sienkiewicza na Poświętnem koło Płooska w
latach 1865 – 1866,
upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
§3
Uczestnicy Konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III Gimnazjum nr1 im. Papieża Jana Pawła II w Płoosku.
§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do 20 grudnia 2016 roku zdjęd oraz
wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do niniejszego Regul aminu.
2. Każdy uczestnik może dostarczyd nie więcej niż 5 zdjęć wywołanych w formacie 20x30 cm oraz
zapisanych w formie elektronicznej JPEG na płycie CD.
3. Wszystkie zdjęcia powinny byd opisane na odwrocie (imię i nazwisko uczestnika Konkursu).
4. Każdy uczestnik Konkursu musi załączyd Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych wyrażające
zgodę na udział w Konkursie.
5. Uczestnik Konkursu winien sfotografowad osobę podczas czytania książki Henryka Sienkiewicza.
6. Technika wykonania zdjęd jest dowolna.
7. Prace muszą byd zgodne z prawem i dobrymi obyczajami. O tym, czy praca narusza powyższe zasady
decyduje Organizator.
8. Zgłoszenie zdjęd jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do
prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na zdjęciu.

9. Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dostępny jest również na
stronie internetowej www.gimfor.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
Komisja konkursowa
1.
2.
3.
4.

O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
Komisja konkursowa czuwa nad organizacją i przebiegiem Konkursu.
Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
Konkurs jest jednoetapowy.
5. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§6
Zasady oceny
1. Jury będzie zwracało uwagę na zgodnośd tematyczną, sposób kadrowania, metodę ujęcia tematu,
pomysłowośd ujęd.
2. Fotografie zgłoszone do konkursu, zarówno w wersji elektronicznej jak i wywołane nie mogą byd
opatrzone żadnymi znakami, cyframi i datami.
3. Z udziału w Konkursie mogą zostad wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakośd zdjęd,
zbyt mała rozdzielczośd itp.).
4. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęd nierealizujących tematu Konkursu lub
niespełniających innych zasad Konkursu.
§7
Nagrody
1. Organizatorzy przewidują nagrodzid zwycięzców I, II i III miejsca.
2. Nagrody zostaną wręczone do 12 stycznia 2017 r. w siedzibie Organizatora Konkursu tj. Gimnazjum nr
1 im. Papieża Jana Pawła II w Płoosku, o czym laureaci zostaną powiadomieni.
3. Konkursowi będzie towarzyszył wernisaż i wystawa pokonkursowa w Gimnazjum nr 1.
4. Organizator zastrzega sobie prawo podania wyników Konkursu do publicznej wiadomości za
pośrednictwem mediów.
§8
Postanowienia koocowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie
internetowej:www.gimfor.edu.pl
2. Wszystkie nadesłane prace mogą byd wykorzystane do celów reklamowych Konkursu przez
Organizatora bez dodatkowej zgody autorów.
3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany
Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
5. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

