REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Rowerowo – bezpiecznie i zdrowo”
W ramach realizacji projektu „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim
– Gmina i Miasto Witkowo”
I. Organizatorzy
Samorząd Gminy i Miasta Witkowo,
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie,
Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie.
II. Uczestnicy
Uczniowie klas VII, VIII SP – III Gim z terenu Gminy Witkowo.
III. Cel konkursu
1. Rozpowszechnienie idei ochrony środowiska dzięki ograniczenia emisji CO 2.
2. Propagowanie rowerowej aktywności fizycznej i dostępnych ścieżek na terenie gminy
Witkowo.
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej.
4. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.
5. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
6. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
IV. Zasady ogólne
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące
oryginałami.
2. Nad pracami czuwa nauczyciel geografii koordynujący pracę konkursową.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wystawione w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie.
V. Zasady szczegółowe
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym hasłem
„ Rowerowo – bezpiecznie i zdrowo”.
2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
3. Każdy uczestnik konkursu dostarcza jedną fotografię o formacie 15cm x 21cm (format
może być wydrukowany/wywołany).
4. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając
fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na
nieodpłatną publikację tego wizerunku.
5. Na odwrocie fotografii powinno się znajdować: imię i pierwsza litera nazwiska, klasa, nazwa
szkoły.
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6. W eliminacjach szkolnych zostanie wyłonionych maksymalnie 10 prac, które wezmą udział
na szczeblu gminnym.
VI. Terminy
Prace

wykonane

zgodnie

z

wymogami

organizatorów

należy

przekazać

osobiście

nauczycielowi geografii do dnia 8. 10. 2018r.
VII. Ogłoszenie wyników i nagrody
Ogłoszenie wyników konturu nastąpi, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi do dnia
20 października 2018 r. podczas wernisażu w budynku Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie.
VIII. Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane
osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi
konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu
nadesłanych przez niego zdjęć. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator
zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych
i publikacjach biblioteki. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej
pracy.
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