Konkurs fotograficzny "Wiosna w obiektywie”
Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym. Zadanie konkursu jest proste:
UCHWYĆ WIOSNĘ W OBIEKTYWIE. Zaurocz nas budzącą się do życia przyrodą! :)
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali
otaczającego świata ludzi i zwierząt. Rozwój zainteresowań i umiejętności
fotograficznych. Konkurs organizowany jest dla uczniów SOSW dla Dzieci Niesłyszących w
Radomiu.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Wiosna w obiektywie w moim regionie
§1
Organizator konkursu
1. Organizatorami konkursu są
Agnieszka Zychowicz Justyna Gola Katarzyna Godlewska-Mazur.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali
otaczającego świata ludzi i zwierząt. Rozwój zainteresowań i umiejętności fotograficznych.
§3
Przedmiot konkursu
1.Przedmiotem konkursu są autorskie fotografie oraz wykonanie kreatywnego albumu z
wykorzystaniem tych fotografii.
2.Zdjęcia powinny zostać zrobione w roku 2021
§4
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs organizowany jest dla uczniów SOSW Dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu

§5
Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Fotografie powinny posiadać 1 autora.

Uwaga! Dopuszczalne są prace zbiorowe uczniów z jednej klasy.
3.Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu.
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 10 fotografii.
5. Uczestnik konkursu przesyła do 10 fotografii w formie elektronicznej. Fotografie powinny
być opisane według szablonu: „imię, nazwisko, klasa”.
7.
Adres e-mail do zgłoszeń drogą elektroniczną:

konkurs.radom.sosw@gmail.com
w temacie: Konkurs fotograficzny WIOSNA

8.
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie
zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem RODO w zakresie
prowadzonego konkursu.
§6
1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.
2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym
pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach
całego konkursu.

§7
Terminarz
1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej:
FANPAGE OŚRODKA (STRONA FACEBOOK).
https://www.facebook.com/nieslyszacy.radom/
2. Prace konkursowe należy składać do 7.05.2021 r. do godziny 10.00.
do :
- p. Agnieszki Zychowicz,
- p. Justyny Goli.
- p. Katarzyny Godlewskiej – Mazur

3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 7.05 – 14.05. 2021r.
Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej na stronie SOSW Dla
Dzieci Niesłyszących w Radomiu
§8
We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna
interpretacja
Regulaminu należy do Jury.

