Cykl konkursów fotograficznych
pt. „Cztery pory roku w obiektywie – krajobrazy Gminy Głusk”
Cykl konkursów zawiera 4 gminne konkursy fotograficzne o następującej tematyce:
 „Zimowe krajobrazy Gminy Głusk” – luty/marzec 2018;
 „Wiosenne krajobrazy Gminy Głusk” – kwiecień/maj 2018;
 „Letnie krajobrazy Gminy Głusk” – czerwiec/wrzesień 2018;
 „Jesienne krajobrazy Gminy Głusk”- październik/listopad 2018.
Konkurs został objęty patronatem Wójta Gminy Głusk.
Organizatorem cyklu konkursów jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie.
Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Brzuszkiewicz, Agnieszka Stadnik
Adresaci: Dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do oddziałów przedszkolnych
i przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Głusk oraz niekorzystające z prawa do
edukacji przedszkolnej, a zamieszkujące Gminę Głusk
Organizacja konkursu:
Prace wysyłane są zgodnie z ustalonym harmonogramem danego konkursu.

I.

Cele konkursu



Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań fotografią wśród dzieci.



Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata i zachęcenie do jego utrwalania
w fotografii.



Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej rzeczywistości.



Propagowanie walorów przyrodniczych Gminy Głusk.



Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.



Kształtowanie postaw kreatywnych;



Mobilizowanie uczniów do rozwijania własnych zainteresowań;



Rozwijanie talentów dzieci i młodzieży;



Wdrażanie do odpowiedzialności za własną pracę;



Kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego.

II.

Regulamin konkursu

Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych
i przedszkoli znajdujących się w Gminie Głusk, a także do dzieci niekorzystających
z edukacji przedszkolnej, które zamieszkują wyżej wskazaną gminę.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie.
Zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Głusk.

1. Warunki konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego zimowy krajobraz
znajdujący się w Gminie Głusk oraz dostarczenie go w formie papierowej
i elektronicznej do organizatorów konkursu.
W przypadku braku możliwości dostarczenia wydrukowanego zdjęcia możliwe jest wysłanie
zdjęcia w formie elektronicznej – należy o tym poinformować organizatorów.
Autor może nadesłać max. 3 zdjęcia.
Format zdjęcia - minimum A5.
Każda praca musi zawierać TYTUŁ PRACY
Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć informacje dotyczące danych uczestnika
(załącznik 2). Konieczne jest również dostarczenie oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów o prawach autorskich (osobiście bądź listownie – załącznik 1).
Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu i terminie wręczenia
nagród.
2. Uwagi końcowe:
Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody oraz wyróżnienia. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach
propagowania idei konkursu.
Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest
równoznaczne z uznaniem regulaminu.

3.

Nagrody :

Za zwycięskie prace dla pierwszych miejsc zostaną przyznane nagrody indywidualne.
Wszyscy przystępujący do konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe.
O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

5. Inne warunki:
* Jeden uczestnik konkursu składa maksymalnie 3 zdjęcia. W przypadku złożenia większej
liczby zdjęć, oceniane jest wybrane przez organizatora zdjęcie. Każde zdjęcie musi posiadać
tytuł.
Prace niepodpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu. Prace przekazane na konkurs
muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.
6. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora.
7. Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do

piątku w sekretariacie szkoły w Mętowie: (81) 751-86-22, a także pod e-mailem:
cztery.pory.roku2018@gmail.com
10. Prace na konkurs prosimy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Mętowie osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie
Mętów 124
20-388 Lublin
Z dopiskiem: Konkurs fotograficzny
Wersja elektroniczna może zostać przesłać na e-mail: cztery.pory.roku2018@gmail.com
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
12. Szczegółowy harmonogram konkursu stanowi załącznik nr 3.

Uwaga!
W przypadku dostarczenia prac za pośrednictwem poczty uwzględniona zostanie data stempla
pocztowego.

ZAŁĄCZNIK NR 1
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO „Zimowe krajobrazy Gminy Głusk”
Niniejszym oświadczam, że:
 zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego
warunki:
 moje dziecko jest autorem nadesłanych fotografii i posiada do nich nieograniczone prawa
autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;
 nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
 uzyskane zostały zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich
wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz
w innych celach promocyjno – reklamowych;
 wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojego dziecka 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 rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO Wiosenne krajobrazy Gminy Głusk”
Niniejszym oświadczam, że:
 zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego
warunki:
 moje dziecko jest autorem nadesłanych fotografii i posiada do nich nieograniczone prawa
autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;
 nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
 uzyskane zostały zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich
wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz
w innych celach promocyjno – reklamowych;
 wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojego dziecka 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 rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO „Letnie krajobrazy Gminy Głusk”
Niniejszym oświadczam, że:
 zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego
warunki:
 moje dziecko jest autorem nadesłanych fotografii i posiada do nich nieograniczone prawa
autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;
 nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
 uzyskane zostały zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich
wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz
w innych celach promocyjno – reklamowych;
 wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojego dziecka 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 rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO „Jesienne krajobrazy Gminy Głusk”
Niniejszym oświadczam, że:
 zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego
warunki:
 moje dziecko jest autorem nadesłanych fotografii i posiada do nich nieograniczone prawa
autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;
 nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
 uzyskane zostały zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich
wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz
w innych celach promocyjno – reklamowych;
 wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojego dziecka 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 rodzica/opiekuna prawnego

ZAŁĄCZNIK NR 2

DANE UCZESTNIKA KONKURSU
1. Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………
2. Wiek ucznia ……………………………………………………………………………..
3. Tytuły zdjęć:
Pierwsze zdjęcie…………………………………………………………………..........
Drugie zdjęcie …………………………………………………………………............
Trzecie zdjęcie…………………………………………………………………............
4. Nazwa i adres szkoły…………………………………………………………..………...
..…………………………………………………………………..........………..................
5. Telefon szkoły………………………………………………………………….………..
6. Mail szkoły……………………………………………………………………..………..
7. Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego …………………………………………….
8. Imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów ………..........………..........………...
………..........………..........………..........………..........………..........………..........……….

ZAŁĄCZNIK NR 3
TERMINARZ KONKURSU „Zimowe krajobrazy Gminy Głusk”
Termin skłania zdjęć: od 26.02.2018 r. do 09.03.2018 r.
Ogłoszenie wyników: do 16.03.2018 r.
Wręczenie nagród: 21.03.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie
TERMINARZ KONKURSU „Wiosenne krajobrazy Gminy Głusk”
Termin skłania zdjęć: od 02.05.2018 r. do 25.05.2018 r.
Ogłoszenie wyników: do 05.06.2018 r.
Wręczenie nagród: 10.06.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie
TERMINARZ KONKURSU „Letnie krajobrazy Gminy Głusk”
Termin skłania zdjęć: od 18.06.2018 r. do 09.07.2018 r.
Ogłoszenie wyników: do 16.07.2018 r.
Wręczenie nagród: 18.07.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie
TERMINARZ KONKURSU „Jesienne krajobrazy Gminy Głusk”
Termin skłania zdjęć: od 10.09.2018 r. do 28.09.2018 r.
Ogłoszenie wyników: do 12.10.2018 r.
Wręczenie nagród: 19.10.2018 r. – uroczyste zakończenie cyklu konkursów fotograficznych
pt. „Cztery pory roku w obiektywie – krajobrazy Gminy Głusk” - w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Mętowie.

