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REGULAMIN
VI edycji Konkursu Fotograficznego
„NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY”
I.ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny” jest
FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE
II. UCZESTNICY
Młodzież szkół średnich oraz dzieci szkół podstawowych z klas IV-VIII.
III. KATEGORIE WIEKOWE
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Szkoła podstawowa (kl. IV-VIII).
2. Szkoła średnia.
IV.
•
•
•
•
V.

CELE KONKURSU
Promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny.
Rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny.
Rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności.
Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii.
ZASADY OGÓLNE

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi oświadczeniami i zgodami
https://forms.gle/rMuwQCfiFPj3AaHF6
Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.
Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej.
Prosimy o nadsyłanie zdjęć za pomocą formularza zgłoszeniowego.
Nadesłane prace należy podpisać : imię_nazwisko_szkoła_klasa
przykład: Jan_Nowak_SP103Warszawa_6B
Każda fotografia powinna zawierać krótki opis (tytuł pracy, miejsce wykonania, itp.)
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną m. in. opublikowane na profilu Facebook
www.facebook.com/fundacja.nazaretanki oraz na stronach internetowych Organizatora, Patronów.
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VI.
ZASADY SZCZEGÓŁOWE
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
2. Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny.
Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, które powinny być promowane z uwagi na
swoje walory lub wartość. Dopuszcza się fotografie miejsc popularnych, ale wykonane
w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.
3. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii.
4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej
ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych
lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; oraz korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie,
kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). Nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy
zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej lub powstałe w wyniku połączenia różnych
fotografii (kolaże i fotomontaże).
5. Oryginalne fotografie należy zapisać w formacie plików JPEG, PNG lub TIF w rozdzielczości 300 dpi,
maksymalna wielkość pliku 5MB.
VII. TERMINY
Ogłoszenie konkursu: 1.06.2021 r.
Prace należy przesłać drogą elektroniczną za pomocą formularza
https://forms.gle/rMuwQCfiFPj3AaHF6 do dnia 30 września 2021 r..
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 30 października 2021 r.

zgłoszeniowego

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY
Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury
dokonuje oceny po zakonczeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartosc artystyczną,
jakosc i oryginalnosc nadesłanych fotografii. Sposrod nadesłanych prac Jury wybierze prace, ktore
zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Jury wybierze rowniez prace wyroznione – o ilosci tych prac
Jury zadecyduje podczas obrad.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Laureaci zostaną
powiadomieni o terminie i sposobie wręczenia nagrod drogą telefoniczną lub przez e-mail. Zwycięzcy
otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Po zakonczeniu konkursu odbędzie się wystawa prac
konkursowych.
Dodatkowych informacji udziela s. Edyta Pietrzak CSFN:
e-mail: konkurs.fotograficznynzno@gmail.com,
tel. 695 622 784.
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