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KONKURS FOTOGRAFICZNY
Zapraszamy do udziału konkursie fotograficznym w ramach projektu artystyczno-edukacyjnego Bliżej sztuki
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
TEMAT: „ŚWIAT WOKÓŁ MNIE”
§1
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego
w Częstochowie.
2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu artystyczno-edukacyjnego Bliżej sztuki.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i dostrzeganie w nim
elementów, które na co dzień umykają naszej uwadze; rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji i przekładania ich na język sztuki fotograficznej.
§3
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.

§4
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z Częstochowy i okolicznych miejscowości.
2. W konkursie mogą wziąć udział młodzież klas VI i VII szkół podstawowych oraz II i III gimnazjum.
3. Wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie
zgłoszenia.
§5
Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Fotografie powinny posiadać jednego autora.
3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs trzy fotografie.
5. Uczestnik konkursu przesyła maksymalnie trzy fotografie w formie elektronicznej na adres projekt.blizejsztuki@gmail.com. W temacie mejla prosimy wpisać „Konkurs fotograficzny – imię i nazwisko uczestnika. Fotografie prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia,
imię i nazwisko, klasa i szkoła”. Do prac prosimy załączyć dane kontaktowe (adres, telefon,
e-mail).
6. Karta zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami dostępne będą
na stronie organizatora, pod adresem www.plastyk.czest.pl/
7. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997
o ochronie danych osobowych ze zmianami oraz przeniesienie praw autorskich w całości
na rzecz Zespołu Szkół Plastycznych.
8. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
9. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie, nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.
10. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę
w ramach całego konkursu.
11. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w budynku Zespołu Szkół Plastycznych
w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 15
§6
Terminarz
1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy wysyłać do 31.03.2018 r.
2. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
3. O dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu oraz prezentacji prac na wystawie
pokonkursowej w budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie poinformujemy
uczestników e-milem wysłanym na podane adresy.
§8
Postanowienie końcowe
We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje jury; ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

