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REGULAMIN
III edycji Konkursu Fotograficznego
„NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY”

I.

ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny” jest
FUNDACJA LICEUM I GIMNAZJUM SIÓSTR NAZARETANEK

II. UCZESTNICY
Młodzież szkół gimnazjalnych (również kl. VII szkoły podstawowej) i ponadgimnazjalnych
III. KATEGORIE WIEKOWE
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Gimnazjum oraz kl. VII Szkoły Podstawowej
2. Szkoła ponadgimnazjalna.
IV.
•
•
•
•
V.

CELE KONKURSU
Promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny.
Rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny.
Rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności.
Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.
ZASADY OGÓLNE

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.
2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
3. Nadesłane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, szkoła
4.
5.
6.
7.

i klasa, telefon kontaktowy)
Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Przesłane prace nie będą zwracane.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną m. in. opublikowane na stronach internetowych
Organizatora oraz na profilu Facebook.

Patronat Honorowy:
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

Prowincja
Warszawska Zgromadzenie Sióstr
Najświętszej
Rodziny z Nazaretu
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VI.
ZASADY SZCZEGÓŁOWE
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
2. Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny.
Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, które powinny być promowane z uwagi na
swoje walory lub wartość. Dopuszcza się fotografie miejsc popularnych, ale wykonane
w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.
3. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii.
4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej
ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarnobiałych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; oraz korektę polepszającą jakość zdjęć
(wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). Nie będą akceptowane prace, z których
jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej lub powstałe
w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
5. Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18x24 cm (wywołany bez uwidocznionej
daty, podpisu autora i innych znaków graficznych). Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD
albo DVD załączonej do pracy w formacie plików JPEG. Rozdzielczość zdjęcia potrzebna do
wydruku musi być do 300 dpi, przystosowanego do wydruku w formacie 18 x 24 cm.
VII. TERMINY
Ogłoszenie konkursu: 15.06.2017 r.
Prace wykonane zgodnie z wymagani Organizatora należy przekazać osobiście lub przesłać drogą
pocztową do dnia 30 września 2017 r. na adres:
FUNDACJA LICEUM I GIMNAZJUM SIÓSTR NAZARETANEK
ul. Czerniakowska 137
00-720 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny „NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY”.
Udział w konkursie wezmą prace, które wpłyną do Organizatora do dnia 30.09.2017r. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz ewentualne nieterminowe
dostarczenie prac przez pocztę. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 30 października 2017 r.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY
Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury
dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,
jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace,
które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych
prac Jury zadecyduje podczas obrad.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Laureaci zostaną
powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną lub przez e-mail. Zwycięzcy
otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac
konkursowych.
Dodatkowych informacji udziela s. Edyta Pietrzak CSFN: e-mail: fundacja.nazaretanki@gmail.com,
tel. 695 622 784.
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Załącznik do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs Fotograficzny
„NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY”
- III edycja
Imię i nazwisko .........................................................................................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)

Nazwa i adres szkoły ..............................................................................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)

..............................................................................................................................................
Klasa …………………………….………

Data urodzenia ...........................................
(wypełnić obowiązkowo)

Telefon ………………………………………..…
(wypełnić obowiązkowo)

Lp.

e-mail ................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)

Tytuł pracy

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do
nich pełne prawa autorskie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu
Fotograficznego "NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY” w celach wynikających
z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć
na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do
nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn.
zmianami).

....................................................
podpis
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