REGULAMIN
REGIONALNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ARCHITEKTURA SAKRALNA KONINA I REGIONU KONIŃSKIEGO”
1. Organizatorzy:
• CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
ul. Przemysłowa 7
62-510 Konin
• Oddział PTTK w Koninie
ul. Kolejowa 11
62-510 Konin
2. Cele konkursu:
• Pogłębianie wiedzy dotyczącej regionu konińskiego.
• Budzenie zainteresowań architekturą własnego regionu.
• Prezentacja indywidualnego spojrzenia uczniów na architekturę.
• Rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznej.
• Kształtowanie umiejętności fotograficznych.
• Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie klas
gimnazjalnych miasta Konina
oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.
4. Terminy:
• Pracę należy dostarczyć do dnia 04.04.2016 roku do siedziby CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
w Koninie, ul. Przemysłowa 7.
• Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - kwiecień/maj 2016 roku.
• Zaproszenie na uroczyste podsumowanie konkursu otrzymają laureaci oraz osoby wyróżnione.
5. Zakres tematyczny konkursu:
• Przedmiotem fotografii powinna być architektura sakralna Konina i jego regionu, tj. miejsce służące
kultowi religijnemu np.: kaplice, kościoły, klasztory, bazyliki, sanktuaria, cmentarze.
6. Zasady przeprowadzania konkursu:
• Jedno zdjęcie - odbitka fotograficzna w formacie 20x30 cm.
• Odbitki kolorowe lub czarno-białe.
• Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jedną osobę.
• Zgłaszane fotografie nie mogą być modyfikowane w programach graficznych.
• Każdą pracę należy opatrzyć metryczką ( załącznik nr 1 do regulaminu).
• Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu.
7.
Kryteria oceny prac:
Prace zostaną ocenione oddzielnie dla każdego poziomu kształcenia:
I-uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych ;
II-uczniowie klas gimnazjalnych.
• Pomysłowość.
• Oryginalność ujęcia tematu.
• Rzetelność.
• Estetyka wykonania.
• Samodzielność wykonania.
8. Postanowienia końcowe:
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej CDN Publicznej Biblioteki
Pedagogicznej w Koninie: www.pbpkonin.pl oraz Oddziału PTTK w Koninie www.konin.pttk.pl
• Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów.
• Organizatorzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac w zakresie publikacji na
stronach internetowych i innych publikacjach przygotowywanych przez Organizatorów Konkursu.
• Fotografia nie może naruszać praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób, które zostały
na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
• Do fotografii portretowych należy dołączyć pisemną zgodę osoby sportretowanej na publikację jej
wizerunku.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form ekspozycji prac.
• Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będą
Organizatorzy. Dane te mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celach zawiązanych z Konkursem.

