Regulamin Konkursu Fotograficznego
Poranek nad wodą
I. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju
w Łowiczu.
II. Uczestnikiem może zostać każdy uczeń Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu.
III. Cele konkursu:
1. Rozbudzanie zainteresowania przyrodą Polski i ochroną wód.
2. Rozwijanie umiejętności obserwacji, inwencji twórczej.
3. Kształtowanie umiejętności prezentacji za pomocą fotografii przez młodzież.
IV. Nagrody: trzy plecaki turystyczne
V. Zasady:
1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane fotografie. Każdy uczestnik może przekazać
do konkursu trzy fotografie.
2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie.
3. Przekazane na konkurs fotografie powinny być opisane. W karcie zgłoszeniowej (patrz
załącznik) należy podać 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. Przekazane prace zostaną zaprezentowane na specjalnie zorganizowanej wystawie.
6. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tematem.
7. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna, przy czym odrzucone zostaną fotografie, na
których będą widoczne wyraźne ślady ingerencji graficznej. Możliwa jest konwersja zdjęć
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).
8. Organizator powoła jury, które dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców.
9. Zdjęcia należy przekazywać wywołane w dobrej jakości w formacie 18x24. wraz z kartą
zgłoszeniową.
VI. Terminy:
1. Dnia 9 październik 2020 r. – ogłoszenie konkursu
2. Dnia 6 listopada 2020 r. – przekazanie prac na konkurs (do p. A. Nawrockiej, p. J. Kosiorek)
3. Dnia 13 listopada 2020 r. – ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród
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Załącznik do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIOWA
KONKURS FOTOGRAFICZNY „Poranek nad wodą”

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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