REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

PATRONAT:


Poseł na Sejm RP Teresa Hałas



Burmistrz Miasta Krasnystaw Hanna Mazurkiewicz

ORGANIZATOR:


Centrum Charytatywne Caritas w Krasnymstawie

TEMAT:
„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”
Do udziału w konkursie fotograficznym zapraszamy młodzież z kl. VII SP i Gimnazjów z terenu miasta
Krasnystaw.
CELE KONKURSU:


Szerzenie idei hospicyjnej wśród młodzieży



Propagowanie postaw altruistycznych



Uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby drugiego człowieka



Wykorzystanie fotografii do prowadzenia dialogu społecznego o potrzebach ludzi chorych
i cierpiących



Kształtowanie postawy otwartości wobec otaczającego nas świata w aspekcie działalności
dobroczynnej



Szerzenie idei wolontariatu.

TEMATYKA KONKURSU:
Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 16.04.2018 r.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 20.04.2018r.
Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu. Wręczenie nagród odbędzie się
24.04.2018r. podczas konferencji „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem” w
KDK.
WARUNKI KONKURSU:
Autor może dostarczyć max. 3 zdjęcia. Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe. Format
prac minimum 20 x30 cm. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko,
wiek, tytuł pracy, placówkę zgłaszającą, imię i nazwisko nauczyciela. (ZAŁĄCZNIK NR 1) oraz
oświadczenie o prawach autorskich załączone do regulaminu (ZAŁĄCZNIK NR 2). Zdjęcia w wersji
cyfrowej zapisane na płycie CD lub DVD (w formacie JPG) oraz wydrukowane w wyżej wymienionym
formacie, należy dostarczyć do Centrum Charytatywnego Caritas ul. Szkolna 9a (sekretariat).

UWAGI KOŃCOWE:
Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia. Zdjęcia nagrodzone i
wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej
ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.
Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Udział w konkursie jest
równoznaczny z akceptowaniem regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DANE UCZESTNIKA KONKURSU
1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………..
2. Wiek ucznia ……………………………………………………………………………
3. Tytuł pracy ………………………………………………………………………………
4.

Nazwa szkoły…………………………………………………………………………...

5. Imię i nazwisko nauczyciela……………………………………………………………..

ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„NADZIEJA PRZYCHODZI DO CZŁOWIEKA WRAZ Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM”
Niniejszym oświadczam, że:


zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki:



jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie
i majątkowe bez udziału osób trzecich;



nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;



uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie
oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu;



wyrażam zgodę na przetworzeni moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpień 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133
poz.883 z późniejszymi zmianami)

…………………………………………………..
Miejscowość, data, czytelny podpis

