Regulamin konkursu fotograficznego
WIOSNA - ACH TO TY
§1
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie,
ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno
§2
Celem konkursu jest:
• pogłębienie wiedzy z dziedziny fotografii
• rozbudzenie umiłowania przyrody
• uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego
• kształcenie umiejętności zdobywania i selekcjonowania informacji
• usprawnienie umiejętności organizacyjnych i rozwój kompetencji społecznych dzieci
i młodzieży
§3
Konkurs skierowany jest do uczniów uczących się w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława
Grabskiego w Kutnie. Przedmiotem konkursu są zdjęcia ukazujące piękno budzącej się
przyrody. Zdjęcia nie mogą być retuszowane i modyfikowane.
§4
Warunki uczestnictwa:
Każdy uczestnik może zgłosić trzy zdjęcia.
a) w opisie należy podać dane autora: imię i nazwisko, klasa, imię i nazwisko
wychowawcy oraz tytuł zdjęcia
b) dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych
osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska oraz
nagrodzonych prac na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 3 im.
Władysława Grabskie w Kutnie
c) uczestnik konkursu oświadcza, że jest twórcą zdjęcia zgłaszanego do konkursu
i posiada pełna prawa autorskie,
§5
Termin i warunki dostarczania prac:
Zdjęcia w formie plików graficznych dużej rozdzielczości (najlepiej min. 3000x2000 pikseli)
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” należy przesłać na adres e-mail:
krzysztof.pawlowski@grabski.edu.pl
w terminie do 08 kwietnia 2018
Głosowanie internetowe – od 09 do 20 kwietnia 2018
Obrady Jury – 20 kwietnia 2018
Ogłoszenie wyników – 23 kwietnia 2018

§6
Zasady przyznawania nagród:
1. Nagrody przyznane przez Jury Konkursowe
a) o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane w tym celu Komisja
Konkursowa.
b) komisja dokona wyboru najciekawszych prac konkursowych i przyzna
nagrody. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
c) kryteria oceny pracy: zgodność z tematyką, oryginalność, wartość artystyczna
zdjęć decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
d) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23.04.2018r.
e) informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana
po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej organizatora.
f) laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pocztą mailową.
2. Nagroda publiczności
a. o wyłonieniu zwycięzcy konkursu publiczności decyduje największa ilość
głosów - „polubień” oddanych na zdjęcie
b. laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody pocztą
mailową
§7
Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestników na warunki określone w niniejszym
regulaminie.

