REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW
„CO ROBIĘ DLA SWOJEGO ZDROWIA”

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego „Co robię dla swojego zdrowia”, zwanego dalej
„Konkursem” jest Gmina Miejska Bolesławiec - Gimnazjum Samorządowe nr 2 im.
Polaków Zesłanych na Sybir, zwanymi dalej „Organizatorem”.
II. Cel i tematyka konkursu
1. Celem konkursu jest pokazanie różnych form dbałości o zdrowie, poprzez
zarejestrowanie działań uczniów, którzy są aktywni sportowo lub realizują swoje pasje
związane z aktywnością fizyczną na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych lub ćwiczą
indywidualnie.
2. W konkursie chodzi o to, żeby zatrzymać w kadrze dynamiczną sytuację i „zamrozić
ruch.”
3. Zdjęcie powinno przedstawiać jedną osobę, która może być sfotografowana na tle innych
osób.
II. Uczestnicy konkursu
Konkurs "Co robię dla swojego zdrowia" adresowany jest do wszystkich uczniów Gimnazjum
Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir.
III. Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie
elektronicznej na adres gimnazjum2bc@o2.pl Zdjęcie musi być w formacie JPG.
2. W konkursie mogą brać udział pary uczniów, z których jedna osoba jest fotografem, a
druga modelem.
3. Każda para uczniów może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 zdjęcie.
4. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące
informacje:




dane personalne autora zdjęcia (imię, nazwisko, klasa),
dane personalne modela – ucznia, który jest fotografowany (imię, nazwisko, klasa),
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tytuł fotografii,
plik JPG podpisany ma być nazwiskami fotografa i modela np. Kowalska-Nowak.

5. W sekretariacie szkoły należy złożyć dwie zgody – autora zdjęcia i zgoda rodziców ucznia,
który jest fotografowany, w zamkniętej kopercie opisanej następująco:

Imię i nazwisko autora zdjęć…………………………………………..………..
Zgody rodziców w konkursie „Co robię dla swojego zdrowia.”

............................................................................................................................................................................
Zgoda nr 1 ………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego zdjęcia/moich zdjęć w szkolnej GALERII
ZAKRĘCONYCH NA ZDROWY TRYB ŻYCIA i na stronie www.gim2.boleslawiec.pl
Czytelny podpis autora zdjęcia ………………………………………………………………….
............................................................................................................................................................................
Zgoda nr 2 ……………………………………………………………………………..………..
Wyrażam
zgodę
na
umieszczenie
zdjęcia
mojego
dziecka
…………………………………………………………………………………… w szkolnej
GALERII ZAKRĘCONYCH NA ZDROWY TRYB ŻYCIA i na stronie www.gim2.boleslawiec.pl
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………......
5.

Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 02 grudnia 2016 r.

6.

Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1.

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez
Organizatora.

2.

Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość
artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

3.

Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 3 prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie
miejsce.

4.

Jury wybierze również 17 prac, które będą wyróżnione.
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5.

Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6.

O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione przez wychowawców.

7.

Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie www.gimnazjum2bc@o2.pl

8.

Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu
nastąpi podczas uroczystości zakończenia realizacji projektu 15 grudnia 2016 r.

V.

Nagrody

1. Autorzy zdjęć i ich modele otrzymają następujące nagrody:

za zajęcie I miejsca – dyplomy i sprzęt do ćwiczeń w domu o wartości ok. 300,00 zł
za zajęcie II miejsca – dyplom i sprzęt do ćwiczeń w domu o wartości ok. 200,00 zł
za zajęcie III miejsca – dyplom i sprzęt do ćwiczeń w domu o wartości ok. 100,00 zł
za wyróżnienie – dyplomy i
o wartości ok. 60,00 zł dla każdego.
akcesoria do fitness

VI. Postanowienia końcowe
1.

Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

2.

Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika
Konkursu warunków niniejszego regulaminu.
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