REGULAMIN KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO
„STARA WARSZAWA”
I.

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu fotograficznego jest Zespół Szkół Nr 60 w Warszawie,
ul. Stefanii Sempołowskiej 4.
II.

CELE KONKURSU

a) Zainteresowanie uczniów krajobrazem miejskim.
b) Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
c) Rozwijanie umiejętności obserwacji, jej dokumentowania i interpretacji.
III.

UCZESTNICY

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz uczniów
Gimnazjum.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Szkoła Podstawowa klasy IV-VI.
2. Gimnazjum.
IV.

ZASADY OGÓLNE

1. Przedmiotem konkursu jest fotografia wykonana samodzielnie.
2. Zdjęcia powinny ukazywać historyczne kamienice Warszawy. Mogą przedstawiać całe
budynki lub ich fragmenty, np. brama, klatka schodowa.
3. Prace konkursowe należy wydrukować na papierze fotograficznym o wymiarach
15 x 21 cm.
4. Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko 1 pracę.
5. Pracę należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami: tytuł pracy,
imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły.
6. Każda szkoła biorąca udział w konkursie wyznacza Opiekuna Konkursu.
7. Opiekun Konkursu przesyła w terminie wszystkie prace wraz z imienną listą
uczestników na adres organizatora lub osobiście składa w jego placówce:
Konkurs fotograficzny „Stara Warszawa”
Zespół Szkół nr 60
ul. Stefanii Sempołowskiej 4
00-574 Warszawa
8. Fotografie biorące udział w konkursie nie będą zwracane.
9. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego
Regulaminu oraz wyrażenie zgody przez Rodzica/Opiekuna na publikację
i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r.

V.

TERMINY

Prace konkursowe wraz z listą uczestników należy składać do 31.03.2017 r.
W przypadku nadesłanych prac liczy się data stempla pocztowego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.05.2017 r.
Nazwiska autorów zwycięskich prac zostaną ogłoszone drogą mailową do szkoły oraz
na internetowej stronie organizatora.
5. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
6. Rozdanie
nagród
nastąpi
w
terminie
podanym
przez
organizatora
w Zespole Szkół nr 60.
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2.
3.
4.

VI.

INFORMACJE O KONKURSIE

1. Dane organizatora:
Zespół Szkół nr 60
ul.Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa
zs60@zs60.waw.pl
22 629 25 15
2. Pytania i uwagi do konkursu należy kierować do p. Wioletty Szulik – wiolaszulik@wp.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

