Regulamin konkursu fotograficznego pt.: “Jesteśmy młodzi!“.
I. Organizator: Liceum Plastyczne im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu.
II. O konkursie: Zadaniem Organizatora konkursu jest wyłonienie prac fotograficznych, których autorzy w najciekawszy sposób zrealizują temat konkursowy.
III. Cele konkursu:
1. Promowanie wśród młodzieży szkół podstawowych sztuki wypowiedzi artystycznej
za pomocą fotografii.
2. Rozwijanie zainteresowania fotograficznymi środkami wypowiedzi.
3. Zachęcanie młodych ludzi do twórczych rozwiązań tematu konkursowego, jakim
jest fotograficzne ujęcie różnych aspektów młodości.
IV. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych oraz
ostatnich klas szkół podstawowych na terenie Gminy Grudziądz oraz okolic
Grudziądza.
2. Prace będą oceniane w kategorii: fotografia.
3. Zgłaszane na konkurs fotografie mogą być wykonane aparatem fotograficznym,
jak również aparatem wbudowanym w telefon komórkowy.
4. Format i rozmiar prac: ocenie jury będą podlegać fotografie autorskie, zapisane na
płycie CD lub DVD w postaci cyfrowej, w formacie: jpg lub tiff, w wielkość: minimum
1MB.
5. Na 1 płycie mogą być zapisane prace zgłoszone przez więcej osób - nazwy
folderów zawierające prace poszczególnych uczestników muszą zawierać imię i
nazwisko autora zdjęć.
6. Ilość prac: każdy uczestnik może zgłosić na konkurs do 10 fotografii.
7. Płyta, na której zapisane są fotografie, powinna zawierać: imię i nazwisko autora
zdjęć (zgłaszane fotografie poszczególnych uczniów w czytelnie opisanych
folderach).
8. Do płyty musi być dołączona Karta Zgłoszenia Uczestnika konkursu (do pobrania
też na stronie www Organizatora Konkursu), zawierająca:
imię i nazwisko Uczestnika konkursu, wiek, nazwę i dane adresowe szkoły, imię i

nazwisko, e-mail, numer telefonu kontaktowego nauczyciela prowadzącego, e-mail,
numer telefonu kontaktowego (lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia zgłaszającego
zdjęcia do konkursu indywidualnie), zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika Konkursu, klauzulę informacyjną (załącznik).
9. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.
10. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
V. Prace należy przesłać na adres:
Liceum Plastyczne im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9, 86 300 Grudziądz, z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny.
VI. Termin nadsyłania prac upływa dnia 20 marca 2019 roku
VII. Termin i warunki rozstrzygnięcia konkursu:
1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja, składająca się z nauczycieli
przedmiotów artystycznych zatrudnionych w Liceum Plastycznym w Grudziądzu.
2. Komisja wyłoni laureatów konkursu do dnia 24.03.2019 roku.
3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione w konkursie poinformujemy telefonicznie.
4. Na laureatów konkursu czekają dyplomy oraz ciekawe nagrody.
5. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej (w
siedzibie Organozatora konkursu), stronie internetowej oraz profilu Facebook
Organizatora.
6. Otwarcie pokonkursowej wystawy, rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się w
Dniu Drzwi Otwartych ZSBIP w siedzibie ZSBiP w Grudziądzu, przy ulicy
Czarnieckiego 9, na hollu II piętra. O dokładnym terminie i godzinie poinformujemy
opiekunów (nauczyciel prowadzący/rodzic/opiekun prawny) uczestników konkursu
telefonicznie.
Informacje na stronie: www.zsbip.nazwa.pl

