REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Głogów w obiektywie”
Cele konkursu:
1. Promowanie Głogowa, ukazanie zachodzących w mieście zmian, jak również
niezwykłych miejsc oczami dzieci i młodzieży.
2. Popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki, ukazanie niepowtarzalnych walorów
przyrodniczych, historycznych oraz współczesnych naszego regionu.
3. Rozwijanie wśród młodzieży nowych talentów w twórczości fotograficznej,
rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, oraz prezentację ich twórczości.
I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie oraz Biblioteka
Pedagogiczna 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 15.10.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 6.11. 2017 r.
4. Wręczenie nagród odbędzie się 23.11.2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej
w Głogowie.
II.

Uczestnicy
1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I- VII uczęszczający do szkół
podstawowych na terenie Powiatu Głogowskiego.
2. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 2 prace.

III.

Wymagania dotyczące prac konkursowych

1. Prace należy wykonać na papierze fotograficznym o wymiarach 15 x 21 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.
IV.

Zasady Konkursu

1. Zadaniem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującego różnorodność i piękno
miasta Głogowa w ciekawy i oryginalny sposób. Dokumentowanie tego, co dzieje się
w naszym mieście, przedstawienie zarówno życia codziennego, jak
i okolicznościowego oraz niezwykłych wydarzeń, zabytków, budowli współczesnych,
które są znajdują się na terenie naszego miasta.
2. Zdjęcia nie mogą być kopiowane z dostępnych źródeł.
3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
4. Fotografie powinny posiadać 1 autora.

