REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Patriota wielkiego formatu”

„Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.”
Jan Paweł II

I.

Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Kołobrzegu
2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaje nagród i sposób
ich uzyskania.
Założenia ogólne

II.

1. Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie
poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Kołobrzeg.
3. Uczniowie uczestniczą w konkursie indywidualnie.
4. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych
osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).
III.

Tematyka, format prac
1. Tematem prac jest idea i samodzielna interpretacja dotycząca rozumienia patriotyzmu,
jego przejawów, postaw, itp.
2. Prace muszą być wykonywane w formie zdjęcia / zdjęć (np. kolaż). Format nie powinien
być mniejszy niż 13 x 18

IV.

Przebieg konkursu i terminy
Dyrektorzy szkół zainteresowanych udziałem w konkursie informują uczniów o jego
Regulaminie.
Uczniowie wykonują prace samodzielnie. Mogą korzystać z opieki artystycznej
nauczycieli.
Każda szkoła może wytypować do konkursu dowolną liczbę prac.
Do 10 maja 2018r. prace należy dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej nr 5
im. Jana Pawła II , ul Arciszewskiego 21 w Kołobrzegu, (osoby odpowiedzialne: Żarska
Aneta i Leszczyńska Elżbieta).
Do każdej z prac należy dołączyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
(załącznik 1) i metryczkę (załącznik 2).

1.
2.
3.
4.

5.

6. Komisja Konkursowa przeprowadza formalną kwalifikacje prac (zgodność z
regulaminem), a następnie dokonuje ich oceny uwzględniając walory estetyczne i sposób
przedstawienia tematu.
7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
8. Informacja o wynikach konkursu do 17 maja 2018 r. zostanie zamieszczona na stronie
internetowej http://www.sp5.kolobrzeg.pl/news.php.
V.

Nagrody
1. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc uzyskują tytuł laureata i otrzymują nagrody rzeczowe
ufundowane przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o
szczególnych walorach artystycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata.

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Kołobrzegu

załącznik 1
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji konkursu fotograficznego „Patriota wielkiego formatu”, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn.zm. )
…………………………………..
( miejscowość, data )

………………………………
( podpis )

załącznik 2
METRYCZKA
Imię i nazwisko autora………………………………………
Klasa …………………………………………………………..
Szkoła …………………………………………………………..

