REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Karnawał zwierząt”
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów ZSP nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi.
Przedmiotem konkursu jest przedstawienie zdjęć zwierząt i/lub filmu z udziałem zwierząt z
komentarzem zawierającym słowa obcojęzyczne.
1. Cele konkursu:
a) rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów
b) wzbudzenie zainteresowania językami obcymi
c) popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu
d) prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.
2. Sposób przeprowadzenia konkursu:
a) każdy uczestnik zgłasza max.2 zdjęcia i/lub 1 film
b) Format prac:
c) oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG.
d) filmy max. do 30 sek.
3. Dostarczenie prac:
a) zdjęcia i filmy należy przesłać na adres e-mail: szczepanskarenata@wp.pl do 10.02.2016r.
(sobota)
b) w treści e-maila proszę podać imię i nazwisko autora, klasę, komentarz do pracy
zawierający min. 1 słowo w języku obcym (angielski, niemiecki, francuski) oraz
oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii (teść oświadczenia poniżej).
4. Kryteria oceny prac konkursowych. Komisja będzie najwyżej oceniała prace:
a) prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę
b) charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami
c) opatrzone celnym komentarzem zawierającym min. jedno słowo w języku obcym
(angielskim, niemieckim, francuskim). Komentarz w całości może być w jednym z
wymienionych języków obcych.
d) oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność
wykonania.
5. Wyniki konkursu oraz fotografie i filmy zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i
Facebooku szkoły oraz wyeksponowane na okolicznościowych wystawach.
6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
7. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
8. Prace nie podlegają zwrotowi.
9. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.
10.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych
z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. nr 133 poz. 833 z póź.zm.).
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przedłożone zdjęcie/zdjęcia i/lub film pod tytułem; (podaj komentarz do
pracy)......................................................................................................................................................
.............. .........................................................................................................................
zostało/y wykonane przeze mnie samodzielnie.
................................................................
(imię i nazwisko, klasa)

