Szkoła Podstawowa w Zalasiu
ogłasza
KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Kurpie w obiektywie”
pod honorowym patronatem

„Tygodnika Ostrołęckiego”
W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, przypadającą
w 2018r., wpisując się w założenia międzynarodowego projektu „Piękna nasza Polska cała”,
Szkoła Podstawowa w Zalasiu ogłasza konkurs fotograficzny.
Chcemy ocalić od zapomnienia urokliwe kurpiowskie miejsca, zwłaszcza ich obraz sprzed lat.
Niech cieszą oczy współczesnych i wypełniają serca miłością do ziemi rodzinnej.

CELE KONKURSU:
1. Zainteresowanie różnorodnością i bogactwem przyrody kurpiowskiej teraz i w przeszłości.
2. Pobudzanie wrażliwości na piękno Kurpiowszczyzny i wartość życia w wolności.
3. Rozwijanie amatorskich pasji fotograficznych.
4. Ocalenie od zapomnienia obrazów ziemi kurpiowskiej teraz i sprzed lat.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs fotograficzny zorganizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
wiek 6- 12 lat oraz wiek 13 lat i więcej.
2. Zdjęcia biorące udział w konkursie powinny mieć wymiary nie mniejsze niż 9cm / 13 cm,
jeśli będą dostarczone w wersji drukowanej na adres szkoły albo powinny być przesłane na
maila w formacie JPEG.
3. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia, które powinny mieć
dołączone dane osobowe autora zdjęcia, opis miejsca, w którym zdjęcie zostało zrobione
oraz orientacyjnego czasu wykonania zdjęcia ( karta zgłoszenia udziału w konkursie –
załącznik nr 1)
6. Zdjęcia nie mogą przedstawiać osób jako postaci centralnych, chyba że jest to niezbędne
w ogólnym wyrazie artystycznym zdjęcia.
7. Zwycięzcami konkursu zostają autorzy trzech najciekawszych zdjęć. Zostaną one
opublikowane na stronie Tygodnika Ostrołęckiego.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji zdjęć biorących udział w
konkursie wraz z informacją o nazwisku ich autora.
9. Zdjęcia stają się własnością organizatora i będą wykorzystane wyłącznie w celach promocji
piękna Kurpiowszczyzny.

TERMINARZ:
1. Składanie prac konkursowych w formie papierowej na adres:
Szkoła Podstawowa w Zalasiu 07-438 Zalas 1 lub elektronicznej na maila: renata781@op.pl
w terminie od 30 października 2018r. do 8 listopada 2018r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu – 9 listopada 2018r. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na
stronie www.spzalas.isq.pl . Wręczenie nagród podczas spotkania poetyckiego w Szkole
Podstawowej w Zalasiu 16 listopada 2018r., wydarzenia celebrującego setną rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę. Tego dnia wszystkie zdjęcia zostaną zaprezentowane
szerszej publiczności.
3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych Szkoły Podstawowej w
Zalasiu, Tygodnika Ostrołęckiego oraz Gminy Łyse.

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Zalasiu
Kontakt: Renata Rybka tel. 511518558

Załącznik nr 1.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU

„Kurpie w obiektywie”
Imię i nazwisko uczestnika konkursu :
……………………………………………………………………………………………….

Dane adresowe uczestnika konkursu:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Miejsce przedstawione na zdjęciu:
………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..

Orientacyjna data wykonania zdjęcia:
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….

Kontakt telefoniczny i mailowy:
………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia przez
organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w relacjach z przebiegu konkursu
w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora.

………………………………………………………………………………..….
Podpis

