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PATRONAT
Starosta Jarosławski p. Stanisław Kłopot

CELE KONKURSU
1. Konkurs ma na celu upowszechnianie i propagowanie fotografii jako jednej z form wyrazu
artystycznego

i wrażliwości

estetycznej,

zaprezentowanie

zawodu

architekta

krajobrazu

oraz jego promocję.
2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
3. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

TEMATYKA KONKURSU
Prace konkursowe powinny być tematycznie związane z zawodem i pracą architekta krajobrazu.
Architekt krajobrazu jest architektem wyspecjalizowanym w projektowaniu aranżacji ogrodów, parków,
i innych terenów zielonych, wliczając zarówno miejsca publiczne, jak i tereny prywatne. Lecz architekt
krajobrazu nie zajmuje się wyłącznie florą – projektuje także ścieżki rowerowe, place zabaw dla dzieci,
I inne drobne obiekty użyteczności publicznej. Architekt krajobrazu uczestniczy we wszystkich etapach
realizacji danego projektu, między innymi nadzoruje prace budowlane, rozbiórkowe, czy ogrodnicze,
dbając o ich zgodność z założeniami projektu. Fotografia może być formalna lub swobodna powinna także
oddawać emocje oraz nastrój chwili. Miejsce wykonania fotografii, kąt widzenia, światło oraz wybór tła
są dowolne. Fotografia konkursowa może przedstawiać pracę architekta krajobrazu w różnych aspektach.
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1. WARUNKI KONKURSU & ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkoł podstawowych.
2. Zdjęcia powinny dotyczyć zawodu – architekt krajobrazu. Tematem zdjęć jest praca architekta
krajobrazu w dowolnym aspekcie wybranym przez uczestnika konkursu.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz
wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem
i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r.
5. Fotografie powinny być wykonane indywidualnie, muszą być fotografiami autorskimi,
nienagrodzonymi wcześniej w innych konkursach i nigdzie dotąd niepublikowanymi.
6. Dopuszcza się możliwość cyfrowej obróbki zdjęć, nie można dokonywać fotomontażu.
7. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno-białej, w sepii lub kolorowej na papierze
fotograficznym, zapisanych w formie cyfrowej, w jednakowym formacie 21 x 30 cm. Na odwrocie
zdjęcia powinna znaleźć się naklejona metryczka (załącznik nr 1).
8. Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD załączonej do pracy w formacie plików JPEG
lub PDF.
9. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie od 1 do 3 zdjęć.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości
technicznej, przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy
regulamin.
11. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.
12. Fotografie należy nadsyłać do siedziby Organizatora na adres: Zespół Szkół Innowacyjnych
w Jarosławiu, ul. 3 Maja 10, 37-500 Jarosław z dopiskiem: Konkurs fotograficzny –„Zawód
w obiektywie” .
13. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2020r.
14. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
15. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie (załącznik nr 2) na opublikowanie
imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronach internetowych szkoły, oraz
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wysłanie ich do lokalnych mediów. Wyrażają również zgodę na nieodpłatne przekazanie praw
autorskich.
16. Jeżeli na zdjęciu znajduje się osoba/osoby prosimy załączyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu
zgodę na publikację swojego wizerunku (załącznik nr 3).
17. Bez wyżej wymienionych załączników prace fotograficzne ucznia nie będą brały udziału
w konkursie.
18. Uczestnicy konkursu przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez
organizatorów z nadesłanych zdjęć.

2. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona organizator
i specjalnie powołana w tym celu komisja oceniająca.
2. Zadaniem komisji oceniającej jest:
a) kwalifikacja

zgłoszonych

fotografii

do

udziału w konkursie,
b) ocena zgłoszonych fotografii
c) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę

WYSTAWA
POKONKURSOWA

d) przyznanie nagród,
3. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:
a) kryteria merytoryczne,
b) wartość artystyczną,
c) jakość techniczną i poziom estetyczny prac.
4. Termin

oficjalnego

ogłoszenia

wyników

Nagrodzone w konkursie
fotografie zostaną
zamieszczone na stronie
internetowej szkoły i fb.

i wręczenia nagród rzeczowych odbędzie się dnia
27.04.2020r. podczas uroczystej Gali połączonej
z warsztatami.
5. Wyniki konkursu i fotorelacja z tego dnia będzie
umieszczona na stronie internetowej Organizatora.
6. Decyzje Jury są ostateczne.
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3. NAGRODY
1. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz
wyróżnienie.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie, a nauczyciele, opiekunowie
podziękowania.

PAMIĘTAJ !
ZACHOWAJ PODSTAWOWE ZASADY KULTURY PODCZAS FOTOGRAFOWANIA.
FOTOGRAFUJĄC LUDZI MUSISZ MIEĆ ICH ZGODĘ NA WYKONANIE ZDJĘCIA ORAZ
NA PUBLIKACJĘ ICH WIZERUNKU.
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