Szkolny Konkurs Fotograficzny
„Poza okładką”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Poza okładką” jest Szkoła Podstawowa nr 84
im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu.
2. Zadaniem Uczestników jest wykonanie zdjęcia okładki dla dzieci lub młodzieży tak, żeby
uzupełnić to, co zostało ukazane na okładce.
3. Cele Konkursu:


popularyzacja czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób,



rozwijanie zainteresowań czytelniczych,



zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności,



inspirowanie do pracy twórczej,



rozwijanie wyobraźni i kreatywności,



upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,



pozyskanie i prezentacja ciekawych realizacji do kalendarza na 2022 rok.
§2 Przebieg Konkursu

1. Termin zgłaszania prac do udziału w Konkursie upływa 30 listopada 2021 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły nastąpi do 15
grudnia 2021r.
3. Jury wybrane przez Organizatora dokona oceny prac Uczestników, biorąc pod uwagę
następujące kryteria:


kreatywność,



estetyka wykonania,



realizacja zgodna z tematem,



ogólny wyraz artystyczny

4. Prace wybrane przez jury przejdą na własność organizatora i posłużą celom promocji szkoły.
§3 Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu
Obrońców Pokoju.
2. Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki:


Zaprojektowanie zdjęcia tak, żeby wybrana okładka miała połączenie z obrazem poza
nią ( osobą, przedmiotami itp.)



wykonanie zdjęcia obrazującego efekt końcowy pracy aparatem fotograficznym lub
telefonem komórkowym,



na zdjęciu muszą być widoczne tytuł książki oraz nazwisko autora,

3. Zdjęcie w wersji elektronicznej wraz z wymienionymi informacjami proszę przesłać na
adres konkurs@sp84.wroclaw.pl - jeden uczestnik konkursu może przedstawić
maksymalnie 2 zdjęcia.
§4 Nagrody
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą
osoby wytypowane przez Organizatorów Konkursu;
2. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci dodatkowo nagrody;
3. Prace (zdjęcia) niespełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane;
4. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

§5 Polityka prywatności
1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.

2. Zgłoszenie do Konkursu Uczestnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację
wizerunku Uczestnika, jego prac konkursowych oraz jego imienia i nazwiska w publikacjach
dotyczących Konkursu oraz promocji Organizatora.
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY I ODKRYWANIA WSPANIAŁEGO ŚWIATA KSIĄŻEK I FOTOGRAFII!
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