REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „I Ty możesz zostać Mona Lisą”
PATRONAT:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach



ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Budowlanych im. gen. S. Grota Roweckiego w Cieszynie
Stowarzyszenie przy ZSB „ Młodzi konstruktywni”




TEMAT:


„ I Ty możesz zostać Mona Lisą”

UCZESTNICY:


uczniowie ze szkół podstawowych i ZSB w Cieszynie

CELE KONKURSU:






kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania sztuką i fotografią,
uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w
fotografii,
zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” dzieł sztuki,
poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
popularyzowanie twórczości fotograficznej.

DZIAŁANIE UCZESTNIKÓW:

1.
2.
3.
4.
5.

Wybranie dzieła sztuki ( obraz, rzeźbę)
Poszukanie niezbędnych elementów: strój, zwierzę
Przebranie się i odtworzenie sceny z dzieła
Zrobienie zdjęcia
Dostarczenie ujęcia do ZSB w Cieszynie

TERMIN DOSTRACZENIA PRAC:



uczniowie ZSB do 25 lutego 2021r.
uczniowie SP do 25 kwietnia 2021r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
do 30 kwietnia 2021r.
Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu i terminie oraz miejscu
wręczenia nagród.


TERMIN WYSTAWY PRAC:


CKZ w Bażanowicach, ZSB Cieszyn: maj- czerwiec 2021r.

WARUNKI KONKURSU:




autor może nadesłać jedno zdjęcie, które zostanie umieszczone w mediach
społecznościowych ZSB : Facebook, Instagram,
dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe,
format prac wydrukowanych to minimum 297mm x 420mm ( A3),



do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę (ZAŁĄCZNIK NR 2) .

DOSTARCZENIE:



zdjęcie należy przesłać mailowo na adres szkoły: zsbcieszyn@poczta.onet.pl, podając w tytule
wiadomości „ Konkurs fotograficzny”
zdjęcie w sztywnym opakowaniu można także wysłać pocztą z dopiskiem: „ I Ty możesz zostać
Mona Lisą” na adres organizatora:
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. gen. Stefana Grota Roweckiego
Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn



wraz z niezbędnymi załącznikami

KATEGORIE WIEKOWE:
Prace będą oceniane w II kategoriach wiekowych:



uczniowie SP
uczniowie ZSB

UWAGI KOŃCOWE:













konkurs jest bezpłatny,
prace oceniane będą poprzez zsumowaną liczbę lajków w mediach społecznościowych ZSB:
Facebook i Instagram,
autorom z największą liczbą lajków w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody w każdej
kategorii
I.miejsce- bon o wartości 200 zł
II.miejsce- bon o wartości 100zł
III.miejsce- bon o wartości 50 zł
zdjęcia nagrodzone i wyróżnione zostaną zwrócone autorom po zakończeniu wystawy,
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w
celach propagowania idei konkursu,
organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz
nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikające z winy poczty lub nadawcy,
prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest
równoznaczne z uznaniem regulaminu,
osoby niepełnoletnie wypełniają ZAŁĄCZNIK NR 3, jego brak nie pozwala na udział w konkursie,
brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na prezentację wizerunku osób
przedstawionych na zdjęciu jest jednoznacznie z odrzuceniem pracy i jej fizycznym
zniszczeniem,
organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć przesłanych na konkurs w mediach
społecznościowych ZSB, stronie internetowej ZSB, folderach reklamowych ZSB oraz w prasie
lokalnej

