REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
”NIEPODLEGŁA”

I.
-

Cele konkursu:
kształtowanie postaw patriotycznych
pogłębianie i upowszechnianie wiedzy historycznej
poznanie własnych korzeni – zbliżenie pokoleń
wzbogacenie wiedzy i umiejętności fotograficznych

II. Udział w konkursie :
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogórzu
2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prac konkursowych w terminie i charakterze
określonym niniejszym regulaminem

III. Tematyka prac konkursowych
1. Prace konkursowe winny być związane z tematem konkursu. Powinny prezentować
miejsca, zdarzenia związane z historią Pogórza, życie codzienne, tradycje, znaczące
wydarzenia o charakterze historycznym, społecznym itp.
2. O wyborze prezentowanych treści oraz formy ich przedstawienia decyduje autor prac.

IV. Forma prac konkursowych
1. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 5 prac wykonanych podczas
warsztatów fotograficznych lub w okresie po zakończeniu warsztatów do dnia 30 lipca br.
2. Zestawy zdjęć liczące maksymalnie do 3 prac będą traktowane jako jedna praca.
3. Uczestnik może nadesłać w ramach 5 prac - 2 zestawy ( czyli uczestnik może przesłać
maksymalnie 5 prac pojedynczych lub 1 zestaw i 4 prace pojedyncze lub
2 zestawy i 3 prace pojedyncze ).
4. Wielkość prac ( w wersji papierowej ) - dłuższy bok powinien mieć minimum 30 cm
5. Prace powinny być opatrzone tytułem i nazwiskiem i imieniem autora, zdjęcia wchodzące
w skład zestawów powinny być oznaczone co do kolejności zdjęć w zestawie ( np.: 1,2,3,)
6. Autor do przesłanych zdjęć winien jest załączyć płytę cd z wersjami elektronicznymi
nadesłanych prac – format: JPG, 300 dpi przy formacie minimum 2400x1600 oraz
oświadczenie dotyczące wykorzystania prac przez organizatora konkursu.

V. Terminarz konkursu
1. Prace konkursowe w formie określonej w punkcie IV niniejszego regulaminu należy
dostarczyć / nadesłać do dnia 30 lipca br do sekretariatu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Pogórzu.
2. Do dnia 20 sierpnia br jury dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową oraz prace
nagrodzone. Autorzy tych prace otrzymają pisemne zaproszenie do udziału w Pikniku
Historycznym, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody.

VI. Nagrody
1. Laureaci I i II miejsca otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
2. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy – dyplomy.
VII. Skład jury
Przewodniczący: Jerzy Pustelnik
Członkowie: Liliana Gwizdoń – nauczycielka języka polskiego
Grzegorz Topol – koordynator projektu

IX. Organizator ( biuro )
Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza
Pogórze
ul. Ks Stanisława Gawlasa 13
43-430 Skoczów

