PCPPP i DN
Ośrodek Doradztwa Metodycznego

67-200 Głogów ul. Jedności Robotniczej 38
e-mail: sekretariat @pcpppidn.eu
tel./fax (76) 833 32 11 (76) 838 42 93

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego
– „Krzew Głogu” pod patronatem Prezydenta Miasta Głogowa

Cele konkursu:
1. Popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki, ukazanie niepowtarzalnych walorów
przyrodniczych i historycznych naszego regionu.
2. Rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania,
a także kształtowanie świadomości ekologicznej.
I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie we współpracy
z Biblioteką Pedagogiczną w Głogowie
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ma zasięg powiatowy.
3. Zdjęcia należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie, do dnia
25.10.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10.11. 2016 r.
4. Wręczenie nagród odbędzie się 17.11.2016 r.
II Uczestnicy
1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I- VI uczęszczający do szkół
podstawowych na terenie Powiatu Głogowskiego.
2. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace, po jednej w każdej kategorii.
III Wymagania dotyczące prac konkursowych
1.

Prace należy wykonać na papierze fotograficznym o wymiarach 10 x 15 cm, jak również
nagrać na płytę CD.

2.

Pracę fotograficzną i płytę CD należy opisać na odwrocie zgodnie z załączonymi
etykietami (zał. nr 4)
Za opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel ucznia.

3.

Do każdej pracy należy dołączyć:
- formularz zgłoszenia (zał. nr 1),

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy (zał. nr 2),
- zgodę na nieodpłatną publikację pracy (zał. nr 2),
- zgodę na publikację wizerunku (zał. nr 3) od każdej osoby uwiecznionej przez
organizatorów na fotografii w trakcie wręczania nagród.
W wypadku złożenia prac w trzech kategoriach obowiązuje tylko jedna formuła
3 załączników.
IV Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii głogu ukazującej
niepowtarzalne walory przyrodnicze i historyczne naszego regionu.
Prace można wykonać w trzech kategoriach:
I kategoria – krzew głogu
II kategoria – drzewo głóg
III kategoria – część głogu (drzewa, krzewu, gałąź)
Zdjęcie nie może kopiować z dostępnych źródeł.
Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
Fotografie powinny posiadać 1 autora.

