
Regulamin szkolnego konkursu
fotograficznego

zorganizowanego w ramach projektu
edukacyjnego

„Sztuka na językach”

1.Organizatorem Konkursu  jest  Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych  w Wodzisławiu
Śląskim.
2.Konkurs  jest  organizowany  dla  uczniów  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w
Wodzisławiu Śląskim
3.  Każdy  Uczestnik może  zgłosić  do  konkursu  maksymalnie  3  prace,  przy  czym
nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca/dyptyk/tryptyk danego Uczestnika.

Zasady Konkursu
1.  Zadaniem  Uczestników  Konkursu  jest  wykonanie  fotografii  zainspirowanej
cytatem: „The Earth without art is just „eh””. 
2.  Celem  Konkursu  jest  przedstawienie  za  pomocą  dowolnych  technik
fotograficznych  interpretacji  w/w  cytatu  w  odniesieniu  do  promocji  nauki  języków
obcych  w  kontekście  szeroko  pojętej  sztuki.  Zdjęcie  może  inspirować  się  m.in.
stylistyką, klimatem twórców dzieł artystycznych itp. 
3. Przesłane zdjęcia należy oznaczyć następująco:
 wersja drukowana: Imię, nazwisko, szkoła, klasa, tytuł pracy,
 wersja elektroniczna: w tekście wiadomości e-mail należy podać imię, nazwisko,

szkoła, klasa oraz tytuł pracy.
4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.
5. Prace muszą spełniać następujące kryteria techniczne:
jedna praca powinna zostać zgłoszona do konkursu w dwóch wersjach:

– wydrukowanej o minimalnych wymiarach 3000x2000px (20 cm x 30 cm)
– elektronicznej  o  maksymalnych  wymiarach  1000x2000px,  zapisanej  w

formacie jpg;
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Nadsyłanie prac
1. Wydrukowane prace konkursowe należy składać do dnia 1.04.2016 r. u p. Anety
Buczak,  a  ich  elektroniczne  wersje  nadsyłać  w  załączniku  na  adres
aneta_buczak@wp.pl.
2.  Uczestnik  drukuje  pracę/prace  na  własny  koszt,  dlatego  wydruk/i  stanowią
własność  Uczestnika,  a  po  zakończeniu  konkursu  i  zamknięciu  wystawy
pokonkursowej zostaną przez niego odebrane.
3. Oceny złożonych prac dokona Jury powołane przez Dyrekcję ZSP.
4.  Jury  zastrzega  sobie  prawo  do  dyskwalifikacji  zdjęć  nie  realizujących  tematu
Konkursu lub nie spełniających innych zasad Konkursu np. będących plagiatem.
5. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne
(słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na
których  znajdują  się  znaki,  cyfry  (daty,  znaki  wodne,  podpisy,  ramki),  a  także
kopiujące cudzą pracę.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w czasie podsumowania projektu „Sztuka na
językach”, które będzie miało miejsce 05.04.2016 r. w siedzibie ZSP w Wodzisławiu
Śląskim.
7. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.
8. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
 akceptuje niniejszy Regulamin;
 jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu
pracy. 
9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na:
 przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu 
 publikację swojej pracy/swoich prac na stronie internetowej Szkoły w celu promocji
konkursu/projektu. autora oraz w celach ogłoszenia wyników konkursu.

Wodzisław Śl., 08.03.2016 r.
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