MIEJSKI KONKURS ARTYSTYCZNY
„PODPATRZONE OKIEM MŁODEGO PATRIOTY”
I.
Organizator
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokołowie Podlaskim
II.
Uczestnicy
Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych, podzieleni na kategorie wiekowe:
1) uczniowie klas I – III;
2) kl. IV – VI, kl. VII – uczniowie gimnazjum,
3) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub
prawnych opiekunów. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Do konkursu dopuszcza się
wyłącznie zgłoszenia autorskie.
III.
Cel konkursu
1. Promowanie, ukazanie szeroko pojętych postaw patriotycznych.
2. Rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży zainteresowania kulturą, historią i tradycją
własnego miasta i regionu.
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości dzieci
i młodzieży w dziedzinie fotografii i filmu, ukazanie umiejętności postrzegania
w ciekawy sposób tematu konkursu.
IV.
Zasady udziału w konkursie
1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne lub
filmowe.
2. Fotografie lub film powinny posiadać jednego autora.
3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 3 fotografie.

4.

Do nadesłanych prac należy dołączyć metryczkę według szablonu: tytuł pracy,
imię i nazwisko autora, wiek autora pracy, nazwa szkoły, którą reprezentuje,
dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
5. Autorzy prac dołączają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich
do nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie konieczna jest
zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych opiekunów.
7. Uczestnik konkursu przesyła fotografie wykonane na papierze fotograficznym
w formacie min. 15x21 cm oraz na nośniku, np. CD, filmy – w formatach avi,
wmv (trwające do 10 min.), na nośniku, np. CD, DVD.
8. Jeżeli na fotografiach konkursowych lub filmach znajduje się wizerunek osoby,
uczestnik przesyłając fotografię/film zobowiązany jest do dołączenia pisemnego
oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii/filmie, że wyraziła zgodę
na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,
niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej
wymienionych wymogów.
10. Przesłane prace nie będą zwracane.
V.
Terminarz
Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć drogą pocztową
(decyduje data wpływu) do dnia 11 maja 2018 r. na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
w Sokołowie Podlaskim, ul. Węgrowska 22, 08-300 Sokołów Podlaski z dopiskiem: konkurs
„PODPATRZONE OKIEM MŁODEGO PATRIOTY”.
VI.
Ogłoszenie wyników
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 30 maja 2018 r.
VII. Nagrody
Nagrodzeni w konkursie zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc w kategorii fotografia
i film. Prace zostaną również wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Sokołowskim
Ośrodku Kultury w Galerii „Dom” oraz w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Sokołowie
Podlaskim
VIII. Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą
uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z póź. zm.). Dane uczestników będą chronione zgodnie z wymieniona ustawą.
Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną
opublikowane
w
materiałach
informacyjnych
i
promocyjnych
związanych
z przedsięwzięciem.
Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora
konkursu nadesłanych przez niego zdjęć lub filmu.
Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator
zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich materiałach promocyjnych
i informacyjnych. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej
pracy.

