Szkolny Konkurs Fotograficzny dla Dzieci i
ich Rodziców
„Elbląg – moja mała Ojczyzna”
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z Rodzicami
do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.
„Elbląg – moja mała ojczyzna”.
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Regulamin Szkolnego Konkursu
Fotograficznego „Elbląg – moja mała ojczyzna”

I Organizator
Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są Beata Dziemidowicz i Ewa Szymaniec.

II Cele konkursu:
1. Uwiecznienie w fotografii piękna i walorów Elbląga oraz życia jego
mieszkańców.
2. Wykonanie zdjęcia ukazującego miasto w ciekawy i oryginalny sposób.
3. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat Elbląga (krajobrazu, zabytków).
4. Wychowanie patriotyczne dzieci.
5. Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego
czasu.
6. Propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości
estetycznej.
7. Inspirowanie twórczych poszukiwań. Promowanie nowych talentów w
twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności.

III Uczestnicy:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
2. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:


klasy 0 – III,



klasy IV – VII.

IV Zasady i warunki uczestnictwa:
1. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie pracy fotograficznej.
2. Każdy autor może zgłosić do konkursu od jednej do trzech prac.


format zdjęć: minimum 15 cm × 21 cm,



odbitki kolorowe lub czarno – białe na papierze fotograficznym.

3. Zdjęcia należy umieścić w kopercie oraz dołączyć kartkę z imieniem i
nazwiskiem autora, klasą, tytułem pracy oraz odpowiednimi oświadczeniami
(dostępne u p. Beaty Dziemidowicz oraz na stronie internetowej szkoły).
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i
zapewnia, że:

5.



posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,



nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby.

Organizatorzy nie zwracają złożonych prac.

V Zasady i kryteria oceny:
1.

Prace będą oceniane przez jury konkursu. Decyzje jury są ostateczne.

2.

Podstawowym kryterium oceny będzie wartość artystyczna prac. Komisja
będzie najwyżej oceniała prace:

3.



prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,



charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi
obserwacjami,



oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość i
techniczna poprawność wykonania.
Nagrody będą przyznawane w obu kategoriach wiekowych niezależnie.

VI Terminarz:
1.

Czas trwania konkursu: od 8 stycznia 2018 roku do 19 lutego 2018 roku.

2.

Prace należy składać do p. Beaty Dziemidowicz.

VII Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby
uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 r. Dz. U.
Nr 133 poz. 833 z póz. zm.).
2. Regulamin oraz odpowiednie oświadczenia są dostępne u p. Beaty
Dziemidowicz oraz na stronie internetowej szkoły:
http://www.sp12.elblag.pl/.

Organizatorki konkursu:
Beata Dziemidowicz
Ewa Szymaniec

