REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"Kalendarz 2023" pod hasłem „Moja Mała Ojczyzna"
§1
Organizator konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Mołodyczu,
koordynatorami są p. Angelika Tomaszek, p. Agnieszka Gloc.
§2
Cele konkursu:
1. Celem konkursu jest:
uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody najbliższej okolicy;
dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób
naturalny.
2. Ponadto celem konkursu jest:
zachęcanie do poznawania przyrody gminy Wiązownica;
ukazanie piękna i bogactwa naturalnego gminy;
odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych w naszej gminie;
propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i
młodzieży;
propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie gminy
Wiązownica;
wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno przyrody w
sposób promujący walory przyrodnicze gminy w różnych porach roku.
§3
Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły.
2. Prace będą ocenione w dwóch kategoriach wiekowych tj.:
I- dzieci z klas I-III
II- dzieci z klas IV-VIII
§4

Zasady ogólne konkursu:
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie,
będące oryginałami (załącznik nr 2 do regulaminu).
2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących
gminę Wiązownica i jej okoliczną przyrodę.
4. Oprócz zdjęć w mailu powinny znajdować się takie informacje jak:
imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, miejsce gdzie wykonano fotografię.
5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 5 fotografii z każdej
pory roku.
6. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie lub mailowo
(załącznik nr 1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku
dziecka oraz zwycięskich prac na stronie internetowej i w drukowanej wersji
kalendarza na rok 2023.
§4
Zasady szczegółowe konkursu
1. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
2. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych
konkursach.
3. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik
przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego
oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na
nieodpłatna publikacje tego wizerunku (załącznik nr 4 do regulaminu).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,
niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych
wymogów.
5. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

§6
Termin i miejsce składania prac
1. Prace należy przesłać najpóźniej do dnia 27.11.2022 r. na adres e-mailowy:
tangelomania@poczta.fm lub agloc@wp.pl w tytule podając Moja Mała
Ojczyzna– praca konkursowa.
2. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.
§7
Ocena i rozstrzygnięcie konkursu
1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.
2. Decyzje jury są ostateczne.
3. O dacie i sposobie wręczenia nagród poinformujemy na szkolnej stronie
internetowej.
§8
Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie
niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie
pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie
z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r.
poz. 922 t.j).
3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne
przekazanie na rzecz Organizatora wszystkich praw majątkowych do zdjęć
wykonanych na konkurs (załącznik nr 3 do regulaminu).
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy
koordynatorów konkursu:

p. Angeliki Tomaszek tangelomania@poczta.fm lub do
p. Agnieszki Gloc agloc@wp.pl

