REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„SELFIE Z NIEPODLEGŁĄ”.

ORGANIZATOR:
- Wójt Gminy Siemiatycze,
- Gminna Biblioteka Publiczna.

CELE KONKURSU:
- uczczenie 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,
- zainteresowanie tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową,
- rozwijanie kreatywności i wrażliwości uczniów, uzdolnień plastycznych.

UCZESTNICY:
Konkurs organizowany jest dla uczniów ze szkół z tereny gminy Siemiatycze (ze
szkół podstawowych w: Czartajewie, Szerszeniach, Tołwinie, gimnazjum). Nie ma podziału
na kategorie wiekowe.

TEMATYKA I FORMA PRAC:
1. Zakres Konkursu obejmuje upamiętnienie na zdjęciu autora z
elementem/elementami niepodległościowymi/patriotycznymi (np. miejscami pamięci
narodowej, przypominających o ważnych wydarzeniach historycznych, wybitnych
postaciach, przez „miejsce pamięci narodowej” rozumie się – przykładowo: mogiłę,
cmentarz wojenny, nieruchomość lub obiekt budowlany albo jego pozostałości,
pomnik, krzyż przydrożny, kapliczkę, kopiec, tablicę pamiątkową, inny obiekt lub
przedmiot związany z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla dziedzictwa
państwa polskiego). Na selfie (zdjęciu) musi znajdować się autor zdjęcia.
2. Prace biorące udział w konkursie muszą być autorskimi – własnymi,
niepublikowanymi wcześniej, oraz nie przedstawianymi w innych konkursach.
3. Każdy uczestnik może złożyć po jednej pracy.
4. Format prac – zdjęcie wykonane przez autora telefonem komórkowym (iphonem),
aparatem fot.
5. Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
promocja@gminasiemiatycze.pl (w terminie do 7 listopada włącznie). W mailu należy
podać imię i nazwisko autora, szkołę oraz wiek. Prace można również pozostawiać na
płycie CD w sekretariacie szkoły (płyta powinna być podpisana), lub wydrukowaną w
formacie A4 (podpisaną z tyłu wg wzoru: imię, nazwisko, szkoła, wiek).
6. W mailu należy dołączyć skanowane zaświadczenie opiekuna/rodzica o zgodzie
dziecka na udział w konkursie, oraz na przetwarzanie danych osobowych, lub pozostawić
podpisane zaświadczenie w sekretariacie szkoły.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zdjęcia należy przesyłać/zostawiać w szkołach do dn. 7 listopada 2018 r. (włącznie).

2. Autorzy wyróżnionych zdjęć zostaną nagrodzeni.
3. Lista nagrodzonych i wyróżnionych zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.gminasiemiatycze.pl, w dniach 8 - 9 listopada 2018 r.
4. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 11 listopada (niedziela) w świetlicy w
Kłopotach Bańkach, po uroczystościach gminnych upamiętniających 100-lecie
odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbędą się na przy obeliskach na
cmentarzu parafialnym w Kłopotach Stanisławach.
5. Każdy uczestnik konkursu wraz z pracą musi złożyć oświadczenie podpisane przez
rodzica, wyrażające zgodę na udział w konkursie, oraz na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatorów konkursu.
6. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na
Organizatorów.
7. Prace oceni komisja powołana przez Organizatorów. Kryteria oceny: poprawność
merytoryczna (zgodność z tematem), estetyka (kompozycja, ostrość, punkty
odniesienia), ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe).
8. Zgłoszenie do konkursu jest akceptacją regulaminu.

