
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu

zaprasza do udziału w międzyszkolnym konkursie fotograficznym

,,Zabytki i budowle Sosnowca w obiektywie uczniów”

Regulamin konkursu fotograficznego      

I. Organizator

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 

ul. Zamkowa 17

41-200 Sosnowiec

tel. 32 266 13 67

e-mail: sp17@sosnowiec.edu.pl

II. Cel i tematyka konkursu:

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia ukazującego budowle i zabytki
Sosnowca związane z jego historią i kulturą.

Konkurs  ma  na  celu  promowanie  nowych  talentów  w  twórczości  fotograficznej,
rozwijanie  inwencji  twórczej  i  kreatywności,  poznanie  historii  i  kultury  naszego
miasta.

III. Termin

Zdjęcia należy przesyłać lub złożyć osobiście w Sportowej Szkole Podstawowej nr
17 w Sosnowcu do 27 kwietnia 2018r.

Finał  konkursu  odbędzie  się  podczas  lekcji  multimedialnej  „Sosnowiec  miastem
czterech kultur” w  Sali Koncertowo-Widowiskowej Muza w Sosnowcu  17 maja
2018r. w godz. od 12.00 – 14.00. 

Ponadto fotografie zwycięzców będą zaprezentowane na wystawie w Muzie w
maju 2018r.

https://www.google.pl/search?q=sportowa+szko%C3%85%C2%82a+podstawowa+nr+17+sosnowiec&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=CZuRWuL-H4zBgAfi1rW4Cw


IV. Warunki konkursu:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich szkół w Sosnowcu.

2.  Przedmiotem konkursu  są  zdjęcia  związane  z  Sosnowcem wykonane w 2018r.
Uchwycone kadry  muszą  zamykać  się  w przestrzeni  miasta.  Zdjęcia,  które  w tle
zawierać będą pejzaże spoza granic Sosnowca, zostaną odrzucone.

3.  Każdy uczestnik może zgłosić  do konkursu max.  2 zdjęcia.  Wymagany format
zdjęć to A4 (210mm x 297mm).Prace muszą mieć formę wywołanego zdjęcia, nie
mogą być dostarczone w postaci elektronicznej.

4.  Zgłoszenie  fotografii  na  konkurs  oznacza  równocześnie  akceptację  warunków
konkursu i regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Nadesłanie (dostarczenie) zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia
nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i
zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane
wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.

5. Prace należy opisać czytelnie drukowanymi literami: imię i nazwisko autora, wiek,
adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, jego  numer kontaktowy oraz
krótki opis przedstawionego miejsca, obiektu, zdarzenia.

6.  Nadesłane  prace  stają  się  własnością  organizatora.  Organizator  zastrzega  sobie
prawo  do  ich  publikacji  we  wszystkich  związanych  z  konkursem  materiałach,  z
zaznaczeniem nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.

7. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna
i nieodwołalna.

8. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy
oraz wystawa pokonkursowa w Sali Koncertowo-Widowiskowej Muza w Sosnowcu ,
a także na stronie internetowej naszej szkoły.

Serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w  konkursie  wszystkie  dzieci  i  młodzież
sosnowieckich szkół.


