Regulamin X Rejonowego Konkursu Fotograficznego
dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu miasta Koszalina i okolic,
z okazji przypadającego na dzień 22 marca ŚWIATOWEGO DNIA WODY I DNIA
MORZA BAŁTYCKIEGO.
Już po raz dziesiąty zapraszamy młodych fotografików do udziału w konkursie
o wodzie, w tym roku pt. „Uroki Bałtyku”.
KONKURS Z NAGRODAMI .
Cel konkursu: propagowanie postaw przyjaznych środowisku naturalnemu, rozwijanie
umiejętności postrzegania zmian w otoczeniu młodego człowieka, rozwijanie umiejętności
wyciągania wniosków z potrzeby dbania o zasoby wodne, dostrzeganie uroków swojego
rejonu, rozwijanie zainteresowania fotografią.
Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu miasta
Koszalina i okolic.
Termin nadsyłania zdjęć: 22 marca 2021r.
Termin ogłoszenia wyników: do 30 marca 2021r. na stronie internetowej organizatora
konkursu www.vlokoszalin.pl/
Podsumowanie konkursu odbędzie się poprzez informację na stronie internetowej szkoły i na
serwisie Facebook. W związku z sytuacją pandemii odbiór nagród i dyplomów osobisty
przez uczestników lub opiekunów osób nagrodzonych ( z zachowaniem reżimu sanitarnego)
Regulamin konkursu:
 Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 2 zdjęcia formatu 13 x 18.
(na adres organizatora: V Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema,
ul. Jedności 9,75-401 Koszalin, z dopiskiem X Konkurs Fotograficzny – Bałtyk) lub
dostarczyć prace osobiście do sekretariatu szkoły.
 Każda praca musi być podpisana, na tylnej stronie zdjęcia: imię, nazwisko, klasa oraz
nazwa szkoły, do której uczęszcza autor zdjęcia oraz nr telefonu kontaktowego.
 Prace będą oceniane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe klasy 1-4, szkoły
podstawowe klasy 5-8, szkoły ponadpodstawowe.
 Praca jest indywidualna i samodzielna.
 Przesłane zdjęcia nie mogą być pracami, które były już nagrodzone w innych
konkursach lub publikowane.
 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.
 Organizator nie zwraca prac konkursowych.

Do zdjęcia lub zdjęć uczestnik zobowiązany jest dołączyć oświadczenie następującej treści :
Oświadczam, że:
- wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych przez moje dziecko (imię i nazwisko
dziecka)
…………………………………………………………………………………………………
do publicznej prezentacji na wystawie szkolnej, tzw. gazetce szkolnej oraz w Internecie
na stronie organizatora konkursu oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook
- wyrażam zgodę opublikowane na stronie internetowej szkoły: imię, nazwisko, szkoła, zajęte
miejsce mojego dziecka/ podopiecznego w konkursie
- moje dziecko/podopieczny jest autorem dostarczonej pracy
- zgadzam się z regulaminem konkursu
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
…………………………………………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu:
…………………………………………………………………………………………………...

