Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie
06-500 Mława ul. J. Słowackiego 16
tel. 23 654 34 11 e-mail: osw_mlawa@op.pl

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I KLAS GIMNAZJALNYCH
„Wiosna w mojej okolicy”
1. Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. J. Korczaka w Mławie oraz zakład fotograficzny Agfa ImageCenter
2. Termin składania prac konkursowych - 30.05.2018r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Wiosna w mojej okolicy”
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych, oraz klas
gimnazjalnych.
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Fotografie należy złożyć osobiście u p. Edyty Czarneckiej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym przy ul. Słowackiego 16 w Mławie, bądź nadesłać na
adres szkoły z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Wiosna w mojej okolicy”.
2. Fotografie mogą być zarówno w poziomie i w pionie, matowe, czarno-białe i w sepii,
wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 18x24. Zdjęcia powinny
przedstawiać piękne i ciekawe miejsca najbliższej okolicy uczestnika. Na zdjęciach
nie mogą znajdować się żadne osoby.
3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
4. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie:
- imieniem i nazwiskiem autora;
- adresem szkoły;
- telefonem kontaktowym;
- nazwą fotografowanego miejsca;
- oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich;
- zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
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6. Dane osobowe uczestników pozyskane będą wyłącznie do celów konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
7. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego publikację.
Wyniki konkursu i nagrody.
1. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
2. Przedstawienie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie imion i nazwisk
zwycięzców oraz. Informacje o laureatach zostaną przekazane dyrektorom szkół oraz
zamieszczone na stronie internetowej SOSW.
3. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję prac. Autorzy
zgadzają się na publikowanie prac zwycięskich.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Ośrodka.
4. Fotografie przekazane na konkurs nie będą zwracane.
Organizatorzy:
Koordynator - Edyta Czarnecka
Anna Grudziecka
Anna Kołomańska
Katarzyna Wiśniewska
Michał Osiecki
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