Konkurs – „SELFIE Z POLSKĄ”
Konkurs w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

REGULAMIN KONKURSU „SELFIE Z POLSKĄ”
ORGANIZATOR KONKURSU
Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego zaprasza uczniów do udziału w
konkursie fotograficznym „Szelfie z Polską”, który organizowany jest w ramach obchodów
100-lecia Odzyskania Niepodległości.
IDEA
Chcemy, żeby uczestnicy konkursu poprzez fotografię pokazali różnorodne znaczenia,
skojarzenia, wieloznaczność słowa POLSKA. Oczekujemy, że odkryjecie przed nami Wasze
rozumienie tego słowa. Akceptujemy wszystko: od banału codzienności przez to, co ulotne,
krótkotrwałe, niepozorne, ukryte, pomijane, pogardzane, odrzucane do patosu, nawet takiego
nieznośnego. Bądźcie twórczy, poszukujcie nowych dróg, bawcie się tematem i formą.
Życzymy Wam powodzenia. Do zobaczenia na… wernisażu wystawy „Selfie z Polską”.
TERMINY
Termin konkursu – od 16.04.2018 r. do 25.05.2018 r.
Termin zgłaszania prac – od 16.04.2018 r. do 25.05.2018 r.
CELEM KONKURSU JEST:
Popularyzacja wartości patriotycznych.
Rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych.
Zachęcanie do fotograficznych poszukiwań.
ZASADY UCZESTNICTWA







W konkursie mogą brać udział uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 w Sławnie i I
Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie.
Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedno zdjęcie lub jeden zestaw składający się z 23 zdjęć w postaci kolorowych lub czarno-białych odbitek lub wydruków fotograficznych
w formacie co najmniej 15x20 cm. Proponujemy jednak format 21x30 (A4), uzyskacie
lepsze efekty, a koszt tylko 5zł.
Zdjęcia nie mogą zawierać treści pornograficznych, dyskryminujących jakieś grupy
społeczne, obrażających uczucia religijne, nie mogą w żaden sposób przedstawiać
substancji niedozwolonych ani związanych z nimi symboli oraz nie mogą przedstawiać
treści ogólnie uznawanych za obraźliwe.
Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace:










 publikowane wcześniej (także w formie elektronicznej),
 wykonane na odpłatne zlecenie,
 realizowane przy udziale Organizatorów konkursu,
 do których prawa autorskie należą do innych podmiotów.
Prace należy opisać w następujący sposób:
o - tytuł zdjęcia,
o - imię i nazwisko autora,
o - klasa.
Zdjęcia należy składać w czytelni, u pani Agnieszki Smutek-Strześniewskiej.
Uczestnicy konkursu akceptują to, że ich zdjęcia zostaną wykorzystane do publikacji na
stronie internetowej szkoły i/lub do druku na wystawę w celach promocyjnych szkoły.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia oraz nazwiska.
Jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek innych osób, należy posiadać
zgodę na publikację ich wizerunku.
Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.
Zgłaszając zdjęcie, autor oświadcza, że jest jego autorem i ma do niego wszelkie prawa
autorskie.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC
 Zgodność z tematyką konkursu.
 Pomysł i kompozycja.
 Walory artystyczne.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.
 Nagrody to cenne publikacje, albumy, dotyczące historii naszej Małej Ojczyzny
ufundowane przez Burmistrza Miasta Sławno.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w
konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

Agnieszka Smutek-Strześniewska

