MIEJSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY POD TYTUŁEM
„SPÓJRZ NA IRLANDIĘ”

ORGANIZATOR:
Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej, ul. Bytomska 1
CELE KONKURSU:




popularyzacja zainteresowań fotografią,
pobudzanie wrażliwości na sztukę i wyobraźni młodego człowieka,
motywowanie do poznawania innych krajów.

UCZESTNICY KONKURSU: uczniowie wszystkich szkół i placówek dydaktycznych
miasta Ruda Śląska

REGULAMIN KONKURSU
Uczestnicy proszeni są o wykonanie zdjęcia, które odzwierciedli tytuł konkursu. Zdjęcie nie
musi być wykonane w Irlandii. Pomysłowy autor zdjęcia nie musi nawet wychodzić
z swojego pokoju.
Ocenie podlegać będzie oryginalne przedstawienie tematu i jakość pracy.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. Nagrody zostaną przyznane w trzech
kategoriach wiekowych: 1. Do 10 lat, 2. Do 16 lat, 3. Powyżej 16 lat. Laureaci konkursu
otrzymają nagrody podczas uroczystych obchodów PolskaEire Festival w Rudzie Śląskiej.

TERMINY I TRYBY ZGŁOSZEŃ:
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie
elektronicznej na adres: nina.labno@gmail.com. Zdjęcie musi być w formacie JPG,
opisane np. kowalski1, następne: kowalski2 itd., a wielkość pliku nie może
przekroczyć 500KB.
2. Należy również przesłać kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) – jedną kartę dla jednego
uczestnika - w terminie do 26 kwietnia 2017 roku, do godz. 15.00 na powyższy adres
e-mail.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą
uczestnika i jego nauczyciela/opiekuna na wykorzystanie ich danych osobowych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.
nr 133 poz. 883 z późń.zm.)

4. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania prac w materiałach promujących
konkurs oraz w artykułach pokonkursowych w Polsce i w mediach zagranicznych.
5. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw
autorskich do prac.
6. Uczestnicy zgłaszając się do konkursu oraz ich nauczyciele/opiekunowie akceptują
regulamin i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ewentualne
upowszechnianie ich prac oraz publikację zdjęć z uroczystego finału, zamieszczenie
informacji w mediach i publikacjach krajowych i zagranicznych.
7. Wyniki konkursu zostaną podane do 12 maja 2017 roku.
Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest Nina Łabno, nauczyciel języka
angielskiego w Gimnazjum Nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej. Kontakt
telefoniczny: 602 11 04 77 lub e-mail: nina.labno@gmail.com.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w Miejskim Konkursie Fotograficznym pod tytułem „Spójrz na Irlandię”
Nazwa i adres placówki, numer telefonu oraz adres e-mail:

Imiona i nazwisko, wiek autora zdjęcia:

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, adres e-mail:

