REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
POD TYTUŁEM „MACIERZYŃSTWO W OBIEKTYWIE”

Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt.: „Macierzyństwo w obiektywie” jest Gminny
Ośrodek Kultury w Lubniu
Cele Konkursu
–rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych
–pogłębianie umiejętności
w tworzeniu fotograficznego
portretu i postaci ludzkiej
– prezentacja talentów i kreatywności uczestników konkursu
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych , gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i osób
dorosłych z terenu gminy Lubień.
2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu
zawarte w Regulaminie.
3. Uczestnicy wykonują prace fotograficzne indywidualnie w maksymalnym formacie A4
4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie prace.
5. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać:
* imię i nazwisko autora pracy
* tytuł pracy
* wiek
* nazwę placówki do której uczęszcza autor pracy oraz numer telefonu tejże placówki.
6. Interpretacja tematu jest dowolna, zależy od wyobraźni i kreatywności autora.
7. Prace wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy złożyć
w terminie do dnia 12 maja 2017roku na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu, 32-433 Lubień 900.
8. Do zdjęć należy dołączyć pisemne oświadczenie o zgodzie fotografowanej osoby na wykorzystanie wizerunku,
w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem.
Kryteria oceny
1. Zgodność z tematyką konkursu: „Macierzyństwo w obiektywie”
2. Estetyka i oryginalność ujęcia tematu.
3. Wrażliwość plastyczna autora.
Komisja Konkursowa
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora.
2. Konkurs jest jednoetapowy.
Nagrody
1. Laureaci I, II i III miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Komisja Konkursowa przyjęła ocenę prac w trzech kategoriach wiekowych:
– Kategoria I – szkoły podstawowe
– Kategoria II - gimnazja
– Kategoria III – szkoły ponadgimnazjalne i osoby dorosłe
3. Komisja Konkursowa przyznaje pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej.
4. Komisja może zadecydować o innym niż powyżej , przyznaniu miejsc .
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej i
facebooku.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
w Regulaminie
3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator
Konkursu.

