Regulamin Konkursu Filmowo - Fotograficznego
„Ferie w obiektywie”
1. Organizatorem Konkursu Filmowo - Fotograficznego „Ferie w obiektywie” jest Klub Filmowo Fotograficzny przy PSP nr 2 w Głuchołazach
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Organizator uprawniony jest
do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
3. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku szkoły oraz na stronie internetowej szkoły
http://www.psp2glucholazy.pl/
4. Konkurs trwa od 13 stycznia 2018 do 15 lutego 2018.
5. Cele konkursu:
- propagowanie wśród młodzieży sztuki fotografowania i filmu jako jednej z form artystycznego wyrazu,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- upamiętnienie różnych sposobów spędzania czasu wolnego,
- uwrażliwienie na piękno otaczającego świata,
- rozwijanie zainteresowań,
- integracja społeczności szkolnej
6. Adresaci konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach
7. Wymagania dotyczące prac konkursowych:
a) Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną fotografię lub film ( do 3 minut), zapisane na płycie
CD lub pendrive . Zdjęcia w formacie plików JPEG , Filmy w formacie MP4
b) zdjęcia muszą być wykonane osobiście przez uczestnika w okresie od 13 stycznia do 15 lutego 2018r.
c) Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy następujące oświadczenie:

Oświadczam, że jestem autorem dostarczonych zdjęć
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................
tytuły fotografii

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora

Konkursu

Fotograficznego „Moje ferie w obiektywie” nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie.
….…….......................................
czytelny podpis

d) Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły, pani Joanny Szczeblowskiej lub pani Elżbiety
Bekier
e) Nie przyjmujemy fotomontazy
8. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
Oceny nadesłanych prac dokona jury w składzie:
- dyrektor szkoły, nauczyciel muzyki/ plastyki , pedagog szkolny
Przy ocenie prac uwzględnia się:
a) związek z tematem,
b) wartość artystyczną,
c) jakość techniczną i poziom estetyczny prac.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi do 30 lutego 2018
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
9. Postanowienia dodatkowe:
a) Organizator nie zwraca uczestnikom zdjęć oraz żadnych kosztów związanych

z uczestnictwem w konkursie.
b) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć(także tych
nienagrodzonych)w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych organizatora.
c) Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego
na konkurs bierze na siebie uczestnik konkursu.

