ORGANIZATOR
Sołtys Dobrzewina Eugeniusz Walkusz
Tel.: 885 726 000
E-mail: soltys.dobrzewino@list.pl
KOMISJA KONKURSOWA
1. Eugeniusz Walkusz
2. Emilia Rolka
3. Iwona Starobrat
REGULAMIN KONKURSU
Celem konkursu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnej postawy obserwatora przyrody i
otoczenia, upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny, rozwijanie kreatywności poprzez
umiejętność dostrzegania różnych form świata natury i świata kształtowanego rękami człowieka,
uwrażliwienie na piękno naszego regionu na przykładzie sołectwa Dobrzewino.
ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz klas I-III szkół gimnazjalnych.
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane w ostatnich trzech latach, dotąd niebiorące
udziału w żadnym konkursie.
2. Dostarczone prace nie mogą naruszać praw, w szczególności praw autorskich (zgodnie z ustawą o
Ochronie Praw Autorskich) i dóbr osobistych osób trzecich.
3. Rozmiar zdjęć nie mniejszy niż 1600x1200 pixeli, format plików BMP lub JPG.
4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
5. Zdjęcia nie mogą być modyfikowane programami komputerowymi, za wyjątkiem kadrowania
(przycinania).
6. Na zdjęciach nie mogą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry ( np. data).
7. Zdjęcia muszą być przesłane na e-mail Organizatora i opisane w mailu w następujący sposób:
 imię i nazwisko autora
 klasa, wiek
 tytuł pracy
 krótki opis/nazwa sfotografowanego miejsca (można pominąć, jeśli zdjęcie i tytuł pracy
identyfikują miejsce jednoznacznie)
8. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
 klasy I-III szkoły podstawowej
 klasy IV-VI szkoły podstawowej
 klasy I-III gimnazjum
9. Zdjęcia należy nadsyłać na adres e-mail Organizatora: soltys.dobrzewino@list.pl w terminie do
31 maja 2016 r. W tytule maila należy umieścić:
I Konkurs Fotograficzny Dobrzewina „Nasze piękne Dobrzewino"
10. Prace nadesłane po terminie, w innym formacie lub poddane niedozwolonej obróbce komputerowej
nie podlegają ocenie.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 8 czerwca 2016.
12. Laureaci otrzymają mailem zawiadomienia o wyniku konkursu oraz potwierdzenie terminu wręczenia
dyplomów i nagród, które odbędzie się w Społecznej Szkole Podstawowej z Przedszkolem
Dobrzewino-Karczemki i Społecznym Gimnazjum Dobrzewino-Karczemki. Lista nagrodzonych prac
zostanie umieszczona na stronie www.dobrzewino.org

13. Oceny zdjęć dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji są
ostateczne.
14. Do zdjęć należy dołączyć oświadczenie, podpisane przez opiekuna prawnego dziecka autora zdjęć.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
15. Udział w konkursie potwierdzony zgodą opiekuna prawnego oznacza wyrażenie zgody na zbieranie i
przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika konkursu tylko i wyłącznie w celu
wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora, o
czym uczestnicy zostaną poinformowani.
17. Organizator zapewnia sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć na stronie
internetowej Sołectwa Dobrzewino (www.dobrzewino.org).
18. Przesłanie zdjęć wraz z skanem lub fotografią oświadczenia podpisanego przez opiekuna prawnego
oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
NAGRODY
1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla I miejsca w każdej z trzech kategorii wiekowych.
Jeśli pozyskani zostaną sponsorzy, nagrody rzeczowe zostaną wręczone także za II i III miejsca.
2. Prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Społecznej Szkole Podstawowej z
Przedszkolem Dobrzewino-Karczemki i Społecznym Gimnazjum Dobrzewino-Karczemki oraz na
stronie internetowej Sołectwa Dobrzewino.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
I Konkursu Fotograficznego Dobrzewina „Nasze piękne Dobrzewino"
OŚWIADCZENIE
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
........................................................... .................................................
w I Konkursie Fotograficznym Dobrzewina „Nasze piękne Dobrzewino" oraz potwierdzam znajomość
Regulaminu tego konkursu.
Oświadczam również, że wyrażam zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka w celu realizacji konkursu oraz wyłonienia jego laureatów.
Ponadto, wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie zgłoszonych do konkursu i opatrzonych imieniem i
nazwiskiem autora zdjęć wykonanych przez moje dziecko, do działań promocyjnych Organizatora i strony
www.dobrzewino.org .
................................................ ...................................
( miejscowość, data )
(podpis autora zdjęć)

.........................................
( podpis opiekuna prawnego)

