REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pn. „Obraz w chmurach”

I. Organizator.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.
II. Cele konkursu.
1)

Pobudzenie kreatywności.

2)

Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i jej dokumentowania.

3)

Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii.

4)

Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni.

5)

Rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania

wolnego czasu.
III. Opis konkursu.
6)

Popatrz w niebo i odnajdź w chmurze jakiś obraz lub kształt. Zrób zdjęcie

widzianego nieba i opisz co widzisz.
IV. Warunki uczestnictwa.
1)

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas I-VIII

z terenu powiatu zduńskowolskiego. Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy I-IV oraz klasy V-VIII.
2)

Technika prac: fotografia (czarno-biała lub kolorowa).

3)

Format wydruku fotografii: A4.

4)

Przyjmujemy wyłącznie prace indywidualne, a każdy uczestnik może przesłać

maksymalnie 1 pracę wykonaną samodzielnie.
5)

Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora,

wiek, klasa oraz numer telefonu do rodzica/opiekuna.
V. Termin i miejsce nadesłania prac.
Prace wykonane zgodnie z Regulaminem należy nadesłać za pomocą poczty
elektronicznej na adres koordynator@pcprzdunskawola.pl; wrzucić do skrzynki,
która znajduje się przy wejściu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli lub wysłać pocztą na adres PCPR, tj. ul. Dąbrowskiego 15, 98-220
Zduńska Wola. Wykonane prace z dopiskiem Konkurs należy przesyłać do
29.05.2020 r. do godz. 13:00.
VI. Skład Jury.
W skład Jury wchodzą:
1. Marzena Banasiewicz – Przewodniczący komisji

2. Alicja Sowińska – Członek komisji
3. Izabela Jędrzejewska- Członek komisji
VII. Nagrody.
Jury dokona oceny prac przyznając nagrody rzeczowe i dyplomy za zajęcie
I, II, III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych.
VIII. Ogłoszenie wyników konkursu.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na profilu Facebook Powiatowego
Centrum
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Rodzice/opiekunowie osób nagrodzonych zostaną powiadomieni telefonicznie
o rozdaniu nagród.
IX. Uwagi dodatkowe.
1)

Prace niezgodne z Regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego

opakowania, nie będą brane pod uwagę.
2)

Prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

3)

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac

konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
4)

Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

5)

Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na nieodpłatne utrwalanie

i publikowanie wizerunku uczestnika oraz prac do celów konkursu.
X. Inne postanowienia.
Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 43 824 99
90 lub 607 466 678 w godz. od 8:00 do 15:00

