Regulamin II Konkursu Fotograficznego
Polska w obiektywie
Niecodzienne miejsca historyczne w Polsce
Zwierzęta naszego kraju

I. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju
w Łowiczu.
II. Uczestnikiem może zostad każdy uczeo Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu.
III. Konkurs będzie się odbywał w dwóch kategoriach w każdej ze szkół:
1. Najciekawsze miejsca historyczne w Polsce.
2. Zwierzęta mniej i bardziej znane w Polsce.
IV. Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.

Promowanie historii i przyrody Polski.
Rozbudzanie zainteresowania historią i przyrodą Polski.
Rozwijanie umiejętności obserwacji, inwencji twórczej.
Kształtowanie umiejętności prezentacji za pomocą fotografii przez młodzież.

V. Nagrody: pendrive’y, książki i inne atrakcyjne nagrody
VI. Zasady:
1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane fotografie. Każdy uczestnik może
przekazad do konkursu trzy fotografie.
2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie.
3. Przekazane na konkurs fotografie powinny byd opisane. W karcie zgłoszeniowej (patrz
załącznik) należy podad tytuł fotografii, imię i nazwisko autora, szkołę i klasę oraz
oświadczenie, że jest się posiadaczem praw autorskich do pracy.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły,
na profilu Facebook, w „Naszym Liście” oraz na specjalnie zorganizowanej wystawie.
6. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanymi wyżej
kategoriami.
7. Tematem prac mogą byd zabytki, miejsca historyczne, pola bitew, budynki, w których miały
miejsce ważne wydarzenia historyczne, pojazdy. Mogą to byd miejsca nieznane lub mniej
znane, które powinny byd promowane z uwagi na swoją wartośd historyczną. Mogą to byd
również zwierzęta, które występują w Polsce (owady, ptaki, płazy, gady, ssaki). Szczególnie
oczekiwane są zdjęcia miejsc historycznych i zwierząt ukazanych w ciekawy
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i niekonwencjonalny sposób. Ważne jest również to, by zdjęcia nie dotyczyły zwierząt, które
posiadamy w domu (psy, koty, chomiki, rybki itp.)
8. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna, przy czym odrzucone zostaną fotografie,
na których będą widoczne wyraźne ślady ingerencji graficznej. Możliwa jest konwersja zdjęd
kolorowych do czarno-białych lub sepii, rozjaśnianie, wyostrzanie, zmiana kontrastu
i nasycenia. Nie zostaną przyjęte na konkurs zdjęcia na których usunięto lub dodano jakieś
elementy w wyniku obróbki graficznej lub powstałe w wyniku połączenia kilku fotografii
(kolaże i fotomontaże).
9. Organizator powoła jury, które dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców.
10. Zdjęcia należy przekazywad wywołane w dobrej jakości w formacie 18x24, jak również
nagrane na płycie CD lub DVD w formacie plików JPG wraz kartą zgłoszeniową z załączonymi
informacjami wypisanymi w punkcie 3. Plik musi mied takie parametry, by móc je
wydrukowad lub wywoład w formacie 18x24.
VII. Terminy:
1. Dnia 19 czerwca 2015 r. – ogłoszenie konkursu
2. Dnia 30 września 2015 r. – przekazanie prac na konkurs (do p. Piotra Komuoskiego)
3. Dnia 13 października 2015 r. – ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród w czasie Gali
Złotych Jabłek.
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Załącznik do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIOWA
KONKURS FOTOGRAFICZNY „Nasza historia, nasze zwierzaki”

imię i nazwisko - ………………………………………………………………………………………………………………
szkoła - ……………………………………………………………………………………………………………………………
klasa - ………………………………………………………………………………………………………………………………

Lp.

Tytuł fotografii

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich
pełne prawa autorskie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu
Fotograficznego „Nasza historia i nasze zwierzaki” w celach wynikających z regulaminu konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133,
poz. 833 wraz z późniejszymi zmianami. Poprzez przekazanie fotografii na konkurs nieodpłatnie
przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).

…………………………………………………
podpis uczestnika
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