Regulamin konkursu zimowego
„Moja wieś w zimowej szacie „
Organizator konkursu: Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo tel. 55 244 40 19

Cel konkursu
- rozwijanie zmysłu artystycznego i kreatywności uczniów
– możliwość prezentacji fotografii o tematyce zimowej
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
- umiejętność obserwacji przyrody i jej dokumentowanie
- kształtowanie wrażliwości estetycznej

Zakres tematyczny konkursu
Konkurs polega na wykonaniu fotografii zimowej swojej miejscowości

Uczestnicy konkursu
Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z Gminy Braniewo
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

Informacje techniczne dotyczące prac:
- uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 fotografie odpowiadające zakresowi
tematycznemu konkursu
- format zdjęć 15x21
- fotografie winny być wywołane na papierze fotograficznym
- zdjęcia kolorowe lub czarno-białe, sepia
- uczestnicy wykonują zdjęcia samodzielnie
- nie można dokonywać fotomontażu.
- na odwrocie powinny znaleźć się informacja
•
•
•
•

imię i nazwisko autora zdjęć
adres
miejsce i data wykonania fotografii
numer telefonu

Termin oddania prac fotograficznych
Prace należy przesłać na adres : Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo Lipowina 714-500
Braniewodo dnia 15 marca 2016 r. lub dostarczyć w wersji elektronicznej na
e-mail: bpgbran@wbp.olsztyn.pl
Dyplomy i nagrody zostaną rozdane zwycięzcom na podsumowaniu konkursu w Świetlicy w Żelaznej
Górze w kwietniu. Regulamin konkursu można uzyskać na stronie internetowej organizatora

Kryteria oceny prac Ocena zdjęć:
•
•

ocenie podlega m.in. pomysłowość, wyjątkowość nadesłanych fotografii;
komisja dokona oceny fotografii i spośród nich wybierze prace, którym przyzna I, II i III
miejsce, za które wykonawcy otrzymają dyplom i nagrody.

Postanowienia końcowe:
1. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegająRegulaminowi na takich samych zasadach. Decyzje podjęte
przez Komisję są ostateczne i nie przysługują w związku z nimi żadne odwołania.
2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
osobowych przez organizatorów w celach związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.
1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

