Regulamin konkursu plastyczno - fotograficznego „Barwy mojej Ojczyzny”

„Biel śniegu i żar czerwieni
i orły dumne, piastowskie,
to wieczne symbole tej ziemi
najbliższej sercu, bo polskiej.”
M. Ogiński

Publiczne Gimnazjum w Łysych
zaprasza do udziału
w konkursie plastyczno - fotograficznym
“Barwy mojej Ojczyzny”
pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Łyse
Celem konkursu jest:





rozbudzanie uczuć patriotycznych, szacunku i miłości do ziemi ojczystej,
wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży pięknem bogatej i różnorodnej
kolorystyki naszego kraju,
rozwijanie zainteresowań plastycznych, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej
dzieci i młodzieży;
popularyzacja uczniowskiej twórczości fotograficznej.

Zasady udziału w konkursie:
1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Gimnazjum w Łysych.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych (klasy IV - VI)
i gimnazjalnych z terenu Gminy Łyse.
3. Tematem konkursu jest hasło „Barwy mojej Ojczyzny”.
4. Konkurs odbywa się w dwóch zakresach:
1) praca plastyczna,
2) fotografia.
5. Autor pracy plastycznej wykonuje pracę dowolną techniką w formacie A4.
6. Autor fotografii wykonuje 2-3 fotografie barwne lub czarno-białe. Fotografie dostarcza
w wymiarze 20x30 cm (inne formaty nie będą brane pod uwagę) oraz ich wersję
elektroniczną (w formacje jpg w rozdzielczości min. 2398 x 3543). Pozwala się
stosowanie programów obróbki graficznej.
7. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (załącznik 1) zawierającą:
 imię i nazwisko, wiek autora,
 nazwę szkoły i klasę, do której uczeń uczęszcza,
 nazwisko opiekuna,
 tytuł i opis przedstawionej pracy (w kilku zdaniach),
 czas i miejsce wykonania zdjęcia (dotyczy prac fotograficznych).
8. Prace zamknięte w kopercie z dopiskiem „Konkurs plastyczno - fotograficzny Barwy
mojej Ojczyzny” należy składać w sekretariacie szkoły lub odpowiednio zabezpieczone
przesłać pocztą na adres: Publiczne Gimnazjum w Łysych, ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse.
9. Termin dostarczania prac mija 28 października 2016 r. (piątek).
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10. Każda zgłoszona praca musi być wykonana osobiście przez autora, bez pomocy osób
trzecich, a także niepublikowana wcześniej np. w internecie.
11. Autor zgłaszając pracę na konkurs wypełnia oświadczenie (załącznik 2), które
podpisują także rodzice. W przypadku fotografii z utrwalonym wizerunkiem innych
osób, autor powinien mieć ich zgodę na prezentację wizerunku, co deklaruje
w oświadczeniu.
12. Organizator zastrzega możliwość zaprezentowania nagrodzonych prac na wystawie
w czasie uroczystego Wieczoru Patriotycznego „Barwy mojej Ojczyzny”
organizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Łysych. Zgłoszenie pracy do konkursu
jest równoznaczne ze zgodą na udział w wystawie, a także na nieodpłatną reprodukcję
pracy w materiałach edukacyjnych i promocyjnych szkoły (z podaniem autora).
13. Oceny prac dokona jury, powołane przez organizatora. Laureaci konkursu zostaną
wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych (uczniowie szkoły podstawowej oraz
uczniowie gimnazjum) w dwóch określonych zakresach: praca plastyczna i fotografia.
W przypadku niskiej liczby zgłoszonych prac (poniżej 10) organizator zastrzega sobie
możliwość wyłonienia laureata spośród wszystkich prac łącznie, bez podziału na
kategorię wiekową.
14. Najlepsze prace zostaną nagrodzone /nagrody książkowe i dyplomy regulaminowe/.
15. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie prac: poziom techniczny wykonania i estetyka,
zrealizowanie hasła konkursowego „Barwy mojej Ojczyzny”, oryginalność ujęcia
tematu i kreatywność.
16. Ogłoszenie wyników i wręczenie laureatom nagród i dyplomów odbędzie się podczas
uroczystego Wieczoru Patriotycznego „Barwy mojej Ojczyzny” organizowanego przez
Publiczne Gimnazjum w Łysych.
17. Możliwy jest zwrot prac biorących udział w konkursie. Prace będzie można odebrać
po 14 listopada br. w sekretariacie szkoły.
18. Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela pani Katarzyna Rynkiewicz,
tel. 608 039 535.
19. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.pglyse.pl oraz
na stronie www.gminalyse.pl.
Załączniki:
1. metryczka
imię i nazwisko, wiek autora ………………………………………………………………………
nazwa szkoły i klasa ……………………………………………………………………………………
nazwisko opiekuna …………………………………………………………………………………….
tytuł i opis przedstawionej pracy (w kilku zdaniach):

czas i miejsce wykonania zdjęcia (dotyczy prac fotograficznych):
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2. oświadczenie
Oświadczam, że jestem autorem/autorką pracy zgłoszonej na Gminny
Konkurs Plastyczno - Fotograficzny „Barwy mojej Ojczyzny”.
Zgłaszając fotografię oświadczam, iż posiadam zgodę uwiecznionych osób
na wykorzystanie ich wizerunku. Wyrażam zgodę na prezentację pracy
w wystawie konkursowej i nieodpłatną reprodukcję pracy w materiałach
edukacyjnych i promocyjnych szkoły.
podpis ucznia: ..............................................................................................
podpis rodzica ucznia: .................................................................................
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