Regulamin konkursu
"OBIEKTYWnie o zawodzie"
§1
Adresaci, przedmiot i cele konkursu

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej
oraz Szkoły Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi.
2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie czynności zawodowych wykonywanych przez
uczniów poprzez fotografię.
3. Cel konkursu: popularyzacja kierunków kształcenia realizowanych w ZSP nr 5 w Łodzi,
popularyzacja

fotografii

jako

aktywnego

i

kreatywnego

sposobu

prezentowania

rzeczywistości zawodowej.
§2
Sposób przeprowadzenia konkursu
1. Uczestnicy do których kierowany jest konkurs wykonują fotografie przedstawiające
samych siebie bądź swoich kolegów/koleżanki, uczniów ZSP nr 5 w Łodzi, podczas
wykonywania czynności zawodowych.
2. Fotografie zapisane w formacie JPG, będące przedmiotem konkursu, uczniowie przesyłają
na adres e-mail: a.wardencka-wojcik@zsp5lodz.pl oraz dostarczą odbitkę na papierze
fotograficznym w formacie 27 cm x 20 cm do pokoju 308.
3. Każdy z uczniów może przysłać/dostarczyć do 5 sztuk fotografii.
4. Fotografie wysyłane elektronicznie muszą mieć formę załącznika do maila.
5. W treści podanego maila uczniowie wpisują formułę: "Oświadczam, że jestem autorem
nadesłanych zdjęć/zdjęcia i zgadzam się na ich wykorzystanie przez ZSP nr 5 w Łodzi
w celach promocyjnych" oraz podpisują się imieniem i nazwiskiem.
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6. Uczestnicy konkursu, którzy na fotografii utrwalili logo firmy, w której fotografia została
zrobiona, zobowiązani są do załączenia w formie pisemnej (skan dokumentu) zgody
pracodawcy na umieszczenie logo oraz wykorzystanie przez ZSP nr 5 w Łodzi w celach
promocyjnych.
7. Prace należy przesłać do dnia 13 maja 2019 r. do godziny 12.00.
§3
Kryteria i sposób oceny prac konkursowych
1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w składzie:
 Kierownik kształcenia praktycznego: Agnieszka Wardencka-Wójcik
 Kierownik kształcenia praktycznego: Renata Tylińska
 Przewodniczący Zespołu Przedmiotów Zawodowych: Artur Filipowski
2. Komisja będzie oceniała sposób przedstawienia na fotografiach czynności zawodowych,
oryginalność i estetykę przedstawionego tematu, jakość techniczną zdjęcia.
3. Zdjęcia o niskiej jakości technicznej lub przysłane bez wymaganego oświadczenia zostaną
zdyskwalifikowane.
4. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości w czasie tegorocznego Święta Zawodów.
5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami:
 nagroda za I miejsce w konkursie – Voucher na bezpłatny pobyt na dwóch osób w
hotelu Ibis w Warszawie, dwa noclegi w weekend ze śniadaniem;
 nagroda za II miejsce - Voucher na bezpłatny pobyt na dwóch osób w hotelu Ibis w
Warszawie, dwa noclegi w weekend ze śniadaniem;
 nagroda za III miejsce – Voucher na bezpłatną kolację dla dwóch osób w hotelu Ibis w
Łodzi o wartości 200,00 zł.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
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