
"KOLORY PRZYRODY POLSKIEJ W OBIEKTYWIE"
regulamin konkursu fotograficznego

I. ORGANIZATOR  
Szkoła Podstawowa Nr 137  im. prof. A .Kamińskiego w Łodzi, ul Florecistów 3b
Organizacja: Radosław Sochala, Aneta Erkiert

II. ADRESAT KONKURSU
Uczniowie Szkoły podstawowej nr 137

III. CELE KONKURSU
- Rozbudzanie inwencji i wyobraźni twórczej uczniów
- Dostrzeganie piękna otaczającej nas przyrody
- Propagowanie, wśród uczniów, sztuki fotografowania, jako formy artystycznego wyrazu, a jedno-
cześnie jednego z najlepszych środków komunikacji
- Poznanie indywidualnego spojrzenia na otaczającą nas przyrodę

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Komisja Konkursowa oceniać będzie estetykę, oryginalność i pomysłowość prac konkursowych

V. STRUKTURA  I PRZEBIEG KONKURSU
- W Konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje.
- Do konkursu  zgłaszamy prace indywidualne: max trzy fotografie w każdej serii
 (jesień ,zima, wiosna)
- Konkurs będzie odbywał się w  dwóch kategoriach wiekowych:
 klasy I - I I I 
 klasy IV - VI   
- Na odwrocie pracy należy umieścić  dane: imię i nazwisko autora , klasę oraz tytuł pracy
- Technika pracy - fotografia
Komisja Konkursowa będzie oceniać:
- oryginalność ujęcia tematu pracy konkursowej
- walory prac konkursowych

Z nadesłanych prac Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora SP nr 137 wyłoni laureatów 
konkursu.

VI. FORMAT PRACY
- fotografia kolorowa lub czarno-biała o wymiarach 20x30



VII. TERMINARZ
- Zgłoszenia uczniów do konkursu do dnia 15.10.2014r
- Termin dostarczenia prac do dnia:
 - jesień - 15.12.2014r
 - zima - 15.02.2015r
 - wiosna - 15.04.2015r
- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15.05.2015r

VIII. NAGRODY
- Laureaci  otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe
- Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
- Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania pierwszej nagrody.

IX. UWAGI KOŃCOWE
- Prace nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatora
- Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w  Galerii SP nr 137 w Łodzi
- Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne
- Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami
Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
- Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych
nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23
kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich 
przez uczestników konkursu
- Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub
odwołania konkursu bez podania przyczyny
- Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu
- Regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora
- We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje
organizator o ile akty prawne wyższego rzędu nie stanowią inaczej
- Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Radosław Sochala i Aneta Erkiert


