I POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Polska w obiektywie amatora"

Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół
gimnazjalnych powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego do
udziału w konkursie fotograficznym: o tematyce geograficzno-turystycznej: I Powiatowym
Konkursie Fotograficznym „Polska w obiektywie amatora".
Konkurs został objęty patronatami:
HONOROWYM PATRONATEM ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY,
PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY oraz
PATRONATEM POLSKIEJ FEDERACJI CAMPINGU I CARAVANINGU

Celem konkursu jest:
 Popularyzacja fotografii amatorskiej oraz zachęcenie młodzieży do poznawania
otaczającego ją świata.
 Rozwijanie zainteresowań przestrzenią geograficzną i turystyczną Polski.
 Popularyzacja najciekawszych miejsc i obiektów naszego kraju.
 Promowanie turystyki aktywnej w naszym kraju.
 Kształtowanie postawy identyfikacji z przynależnością narodowościową i kulturową.
 Wdrażanie do samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji.
POSTANOWIENIA REGULAMINU
Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:
1. Zabytkowe obiekty – zdjęcia ukazujące obiekty mające wartość
historyczną, artystyczną, naukową.
2. Atrakcje przyrodnicze – zdjęcia ukazujące florę, faunę, pomniki przyrody,
rezerwaty, parki narodowe i krajobrazowe, krajobrazy i pejzaże.
Technika wykonania: fotografia format pracy: nie mniejszy niż 15x20 cm
Każda fotografia posiada jednozdaniowe hasło promujące przedstawiony na niej obiekt,
miejsce lub formę aktywności turystycznej.
 jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie
 uczniowie wykonują prace indywidualnie
 zdjęcia należy opisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem

3. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 16 września 2016 r.
4. Prace należy przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem „Polska w obiektywie amatora”, lub
dostarczyć osobiście na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Św. Augustyna 28/30, 42202 Częstochowa
5. Do prac powinna być dołączona: karta zgłoszenia pisemna zgoda rodzica/opiekuna na
przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Zespół Szkół Ekonomicznych w
Częstochowie, dla potrzeb konkursu
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac do własnych celów
niekomercyjnych
7. Nadesłanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i
oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem
praw autorskich osób trzecich
8. Organizator przewiduje nagrody za 1, 2 i 3 miejsce w dwóch kategoriach:
1. Zabytkowe obiekty – zdjęcia ukazujące obiekty mające wartość
historyczną, artystyczną, naukową.
2. Atrakcje przyrodnicze – zdjęcia ukazujące florę, faunę, pomniki przyrody,
rezerwaty, parki narodowe i krajobrazowe, krajobrazy i pejzaże.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 20 września 2016 r. oraz opublikowane na
stronie internetowej szkoły www.zse.czest.pl
10. O terminie uroczystości wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni po ogłoszeniu
wyników.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Organizatorzy: Anita Bawor. Izabela Owczarek

KARTA ZGŁOSZENIA Nazwisko i imię ucznia:
……………………………………………………………………………………… Klasa:
……………………………………………………………………………………… Opiekun:
……………………………………………………………………………………… Ilość
przesyłanych prac:
……………………………………………………………………………………… Nazwa i
adres szkoły:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… Telefon
kontaktowy:
……………………………………………………………………………………… Adres email: ………………………………………………………………………………………
Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez
organizatorów Konkursu Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
mojego syna/córki
…………………………………………………………………………………………………
…… ( imię i nazwisko syna/córki) przez Zespól Szkół Ekonomicznych w Częstochowie w
celu realizowania I Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Polska w obiektywie amatora”
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002
r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)
. ………………………………………………
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna

