Regulamin konkursu fotograficnego
pt. „Świerklany –wczoraj i dziś w walce o niepodległość”
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Konkurs fotograficnn „Świerklany – wicoraj i dciś w walie o niepodległość” organicowany jest
w ramaih projektu „Młodci w akiji!” Centrum Edukaiji Obywatelskiej realicowanego prcec
Sckołę Podstawową nr 1 w Świerklanaih
Celem konkursu jest wcbudcenie cainteresowania gminą Świerklann. Zaihęienie miesckańiów
Świerklan Górnnih i Dolnnih, Jankowii, do spojrcenia na gminę prcec obiektnw aparatu
fotograficnego i pokacania ca pomoią obracu fotograficnego tego, io ważne bnło w walie o
niepodległość. Konkurs ma ca cadanie cintegrowanie społeicnośii poprcec rocbudcenie
cainteresowania fotografą nawiącująią do historii. Można nadsnłać cdjęiia wnkonane w okresie
100 lat od odcnskania niepodległośii.
Zdjęiia należn nadsnłać do dnia 15 icerwia 2018 roku na adres Sckołn Podstawowej nr 1 (ul.
Bornńska 6, 44-266 Świerklann) lub email stowarcnscenie.iniijatnwa@op.pl
O cakwalifkowaniu cgłoscenia do Konkursu deinduje data wpłnwu cgłoscenia. Praie
dostaricone po terminie, o którnm mowa w pkt. 3 nie będą podlegać oienie konkursowej
i costaną odrcuione.
Regulamin konkursu jest dostępnn na stronie internetowej sckołn www.spholesc.pl Scicegółowe
informaije o Konkursie można ucnskać pod numerem telefonu 607674224 lub ca
pośredniitwem poictn elektroniicnej stowarcnscenie.iniijatnwa@op.pl
Uicestnik może cgłosić do konkursu maksnmalnie trcn cdjęiie.
Do konkursu można cgłascać cdjęiia, które nie costałn wiceśniej nagrodcone ani wnróżnione
w konkursaih, jak również nie bnłn wnkorcnstnwane ani rocpowsceihniane prcec inne podmiotn.
Konkurs jest adresowann do wscnstkiih miesckańiów gminn Świerklann, dcieii i młodcież ce
świerklańskiih sckół, którcn amatorsko lub profesjonalnie cajmują się fotografą.
Formuła konkursu nie prcewiduje możliwośii składania prai grupownih.
Osobn niepełnoletnie mogą brać udciał w Konkursie wnłąicnie ca cgodą rodciiów/opiekunów,
Zgłoscenia do konkursu może dokonać tnlko autor cdjęć.
Zdjęiia należn prcekacać w formie plików infrownih, prcn icnm teihnika wnkonania cdjęć jest
dowolna.
Zdjęiia należn nagrać na płntę CD w formaiie JPG lub wnsłać plik w wersji elektroniicnej, w
formaiie jpg na adres internetown: stowarcnscenie.iniijatnwa@op.pl.
Każde cdjęiie opisnwane jest następująinmi informaijami:
a. Tntuł cdjęiia
b. Imię
i. Nacwisko
Do prai należn dołąicnć kartę cgłoscenia. Karta cgłoscenia jest do pobrania ce stronn
wwww.spholesc.pl
Dopuscica się korektę cdjęć w programaih graficnnih po iih wnkonaniu, obejmująią
kadrowanie, ostrcenie, cmiann w pociomaih kolorów, jasnośii i kontraśiie. Niedopuscicalnn jest
fotomontaż.
Zdjęiia costaną oienione w opariiu o następująie krnteria oienn: temat, estetnka, icntelność,
jakość fotografi.
Organicator nie cwraia nadesłannih materiałów.

17. Zgłoscenie cdjęć do Konkursu jest jednocnaicne c caakieptowaniem Regulaminu Konkursu.
18. Laureatów Konkursu wnłoni Komisja Konkursowa.
19. W każdej c trceih kategorii: dorośli, dcieii (6 -12 lat), młodcież (13- 17 lat) Komisja Konkursowa
prcncna nagrodn . Jurn ponadto castrcega sobie prawo do prcncnania wnróżnień. Deincje jurn są
ostateicne i nie prcnsługuje od niih odwołanie.
20. Osobn nagrodcone i wnróżnione costaną powiadomione telefoniicnie lub poictą elektroniicną o
wnnikaih konkursu.
21. Nagrodn costaną wręicone w Sckole Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesca w Świerklanaih 20
icerwia.
22. Organicator Konkursu castrcega sobie prawo do wprowadcenia cmian w Regulaminie.
Ewentualne cmiann będą ogłascane na stronie internetowej Organicatora Konkursu.
23. Osobn, które nie spełnią któregokolwiek c wnmogów określonnih w niniejscnm regulaminie
lub podadcą nieprawdciwe informaije, costaną wnkluicone c konkursu.
24. Prcekacanie prai konkursownih ocnaica jednoiceśnie, że nie będą one cagrażałn ani naruscałn
praw osób trceiiih, w scicególnośii nie będą naruscałn iih majątkownih i osobistnih praw
autorskiih, orac że osoba prcekacująia praie konkursowe ma cgodn osób, którnih wicerunki
utrwalono na fotografaih, i uprawnienia do wnrażania cgodn na wnkorcnstanie tnih wicerunków.
25. Sntuaije nieobjęte niniejscnm regulaminem rocstrcnga Organicator Konkursu.

