REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Emocje jako nieodłączna część życia

Motto edycji 2017 : Zaczytani są wśród nas

I.
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie.
2. Konkurs został objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta Radzionków.

II.
Cel konkursu, uczestnik
1. Rozwój pasji fotografowania.
2. Zwrócenie uwagi na emocje i sposoby ich wyrażania.
3. Próba przekazania emocji odbiorcom oglądającym fotografię.
4. Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
5. Promowanie bibliotek, książek i czytelnictwa przy pomocy fotografii.
6. Popularyzacja fotografii jako środka artystycznego wyrazu.
7. Inspirowanie do twórczych poszukiwań.
8. Za uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin konkursu terminie złoży lub prześle
zgłoszenie wraz z fotografią konkursową.
9. Komunikaty i informacje na temat konkursu będą publikowane na stronie Liceum Ogólnokształcącego
im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie. (www.liceum.radzionkow.pl)
III.
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.
2. Zdjęcia powinny zostać zrobione samodzielnie i stanowić odpowiedź na temat konkursu.
IV.
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do młodzieży z województwa śląskiego.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

V.
Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Fotografie powinny posiadać 1 autora.
3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie dwie fotografie.
5. Uczestnik konkursu może przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście fotografie w formie wywołanego na
papierze fotograficznym zdjęcia bez uwidocznionej daty, podpisu autora i innych znaków graficznych (w rozmiarze
21x30 ) wraz z niezbędną dokumentacją (formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem do pobrania znajduje się na
stronie szkoły: www.liceum.radzionkow.pl
Adres organizatora konkursu:
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie
Plac Jana Pawła II 8
Tel. 32 286 62 51
6. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)
7. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
VI.
Informacje dodatkowe
1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie, nie zostaną zakwalifikowane
do konkursu.
2. Dostarczonych na konkurs fotografii organizator nie zwraca.
VII.
Terminarz
1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej www.liceum.radzionkow.pl
2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 12.04.2017r. w sekretariacie lub bibliotece szkolnej
Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.04.2017r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Liceum.
Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w auli Liceum Ogólnokształcącego
w Radzionkowie.
5. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 24.04.2017 r.
VIII.
Nagrody
1. Autorom trzech najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
2. Wszyscy uczestnicy, których prace będą spełniać kryteria zamieszczone w regulaminie, otrzymają dyplom za udział
w konkursie fotograficznym.

VIII.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Konkursu.
Wszelkie zmiany dokonane przez organizatora będą publikowane na stronie Organizatora.
2. Wszelkie informacji dotyczące konkursu można uzyskać osobiście w bibliotece szkolnej Liceum Ogólnokształcącego
im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 32 286 62 51.
Osoby odpowiedzialne za udzielenie informacji: p. Anna Mikutra oraz p. Barbara Dziembała.

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu
KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs fotograficzny Emocje jako nieodłączna część życia
1. Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Data urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Adres uczestnika………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Adres e-mail uczestnika……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Nazwa i adres szkoły…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Tytuł pracy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs Emocje jako nieodłączna część życia.
Zaczytani są wśród nas.
2. Oświadczam, że praca nie była wcześniej publikowana i nagradzania w innych konkursach.
3. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu
według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
4. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z warunkami regulaminu, który akceptuję.

……………………………………
miejscowość, data

……………………………………….
podpis uczestnika konkursu

5. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z warunkami konkursu, które akceptuję i wyrażam zgodę na
udział mojej córki/mojego syna w konkursie*.

……………………………………
miejscowość, data

*Podpisuje rodzic/opiekun, jeśli uczestnik konkursu jest niepełnoletni

……………………………………….
podpis rodzica/opiekuna

