Regulamin konkursu „KSIĄŻKA, FOTOGRAFIA I TY”
Pokaż jak i gdzie czytasz książki w zimowe wieczory! Sfotografuj się z książką.
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Organizatorem konkursu fotograficznego „Książka, fotografia i ja” jest biblioteka szkolna
w ZS nr 1 w Łosicach.
Cele konkursu:
- promocja książki i czytelnictwa,
- reklama ulubionych książek dla dzieci i młodzieży,
- popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,
- prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej
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Tematyka konkursu:
Tematem konkursu jest wykonanie fotografii z książką.
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Warunki uczestnictwa
•
•

•
•

•

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ZS nr 1 w Łosicach.
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
⎯ kl. I-IV szkoły podstawowej
⎯ kl. V-VIII szkoły podstawowej
⎯ wszystkie klasy liceum ogólnokształcącego
Każdy z uczestników może przesłać jedną fotografię.
Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca jest
autorem/ autorką załączonych zdjęć; prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby
sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów
reklamowych Konkursu.
Autor wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu
nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów informacyjnych związanych z
Konkursem oraz promocji Biblioteki,
Miejsce i termin składania prac
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Fotografie można przesyłać na adres biblioteka@zs1losice.edu.pl do końca stycznia 2021.
Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
Organizator powiadomi o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Kryteria oceny prac konkursowych:

•
•
•

praca powinna prezentować temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
praca powinna charakteryzować się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,
oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność
wykonania.

VII Zdjęcia nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi
uczestnik.

