KONKURS FOTOGRAFICZNO – PLASTYCZNY
„VILO - moja szkoła”
Regulamin konkursu:
1. Uczestnicy:
konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszego liceum.
2. Cele konkursu:
poznanie tradycji i historii szkoły,
utrwalenie w formie fotografii bądź pracy plastycznej miejsc w szkole i wokół szkoły,
poszukiwanie nowych form prezentacji dziedzictwa kulturowego,
rozwijanie pasji plastycznych i fotograficznych,
promocja szkoły,
efektem konkursu będzie wystawa prac z okazji 100-lecia szkoły.
3. Tematyka zdjęć:
życie codzienne szkoły, ludzie, okolica, zajęcia, budynek, jego detale, tematyka
związana z patronem szkoły.
4. Wymogi konkursowe:
konkurs jest jednoetapowy,
UCZESTNIK MOŻE ZGŁOSIĆ MAX. 2 ZDJĘCIA
O FORMACIE OD 15X21CM LUB WIĘKSZE,
UCZESTNIK MOŻE ZGŁOSIĆ MAX. 2 PRACE PLASTYCZNE
W FORMACIE A4 LUB A3
prace należy przynieść do Pani Ewy Onoszko (sala 53) lub do wychowawców klas.
fotografie mogą być kolorowe, czarno-białe, mogą być zdjęcia w formie kolażu,
prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką: rysunek, farby, kredki,
grafika, kolaż.
każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką wypełnioną drukowanym
pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora,
wiek, klasa. (zał. nr 1).
Do pracy należy dołączyć oświadczenie (zał. nr 2).
5. Powołane Jury zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu w
poszczególnych w obu kategoriach.
Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów: zgodność z tematem;
kreatywność twórcza; estetyka wykonania.

6. Na prace czekamy do 5.11. 2019 r., rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 listopada 2019 r.
Uwaga: uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że ewentualne osoby znajdujące
się na zdjęciu wyraziły zgodę na upowszechnianie ich wizerunku (na wystawie i na stronie
szkoły).
7. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą
na organizatora prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła
na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
Na zwycięzców czekają nagrody!
Serdecznie zapraszamy!
…………………………………………………………………………………………….......
Załącznik nr 1
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

WIEK, KLASA

PODPIS AUTORA

Załącznik nr 2
Oświadczenie
1. Wyrażam zgodę na rejestrację mojego wizerunku, publikację wizerunku do celów
promocyjnych Konkursu wraz z uwidocznionym imieniem i nazwiskiem.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na odwrocie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego Konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych).
Jednocześnie Organizator informuje o możliwości wycofania swojej zgody na publikację
wizerunku w dowolnej chwili trwania Konkursu.
Data i podpis autora ...................................................................................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego..................................................................................

