Jesień w obiektywie
Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży
1. Cele konkursu:
•

rozwijanie umiejętności obserwacji otaczającego nas świata

•

propagowanie pasji fotografowania

•

zachęcanie do jesiennych spacerów i aktywności ruchowej na świeżym powietrzu

2. Temat prac:
Tematem konkursu jest jesień w gminie Siedliszcze. Fotografie mogą przedstawiać
krajobrazy, budynki, zabawy na świeżym powietrzu, zwierzęta, roślin, itp.
3. Zasady uczestnictwa:
•

warunkiem do wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie fotografii jesiennej
scenerii i wysłanie jej na adres e-mail gok@buziaczek.pl do dnia 15.11.2021 r.

•

Fotografie powinny być opatrzone opisem zawierającym imię i nazwisko uczestnika,
data urodzenia oraz oznaczenie miejsca wykonania zdjęcia (np. park Siedliszcze)

•

Generalna zasada: prace muszą być wykonane samodzielnie

•

konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I – uczniowie klas I-III
Kategoria II – uczniowie klas IV-VIII

•

jeden uczestnik może wysłać tylko 3 fotografie

•

uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedliszczu
zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie zdjęć nadesłanych na
konkurs podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Kryteria oceniania prac:
•

ogólne wrażenie artystyczne,

•

interpretacja tematu – pomysłowość,

•

jakość zdjęć

5. Wyniki i nagrody:
•

Jury przyzna nagrody z podziałem na w/w kategorie wiekowe. Organizator przewiduje
przyznanie nagród w każdej kategorii wiekowej dla I, II, III miejsca i wyróżnienia.

•

wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Siedliszczu www.gok.siedliszcze.pl oraz Facebooku najpóźniej do
30.11.2021r.

•

na laureatów czekają nagrody rzeczowe oraz dyplomy

6. Postanowienia końcowe
•

Nadesłanie prac konkursowych oznacza posiadanie przez Uczestnika Konkursu praw
autorskich do zdjęć, akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu.

•

Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezterminowe
i nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z Pracy konkursowej w celu jej publikacji
na stronie internetowej, portalach społecznościowych, w materiałach reklamowych
i promocyjnych.

•

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz do
wykluczenia z udziału w konkursie Prac konkursowych sprzecznych z przepisami prawa,
dobrymi obyczajami lub innych względów powodujących , że nadają się one do
publicznej prezentacji i rozpowszechniania. Decyzja Organizatora jest ostateczne i nie
mam od niej odwołania.

