SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM J.PAWŁA II W WĘGROWIE
W RAMACH OBCHODÓW
„100.ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W WĘGROWIE”
OGŁASZA KONKURS FOTOGRAFICZNY

„ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO
-POWIAT WĘGROWSKI”
I . Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych powiatu węgrowskiego.

II. Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie, ul. Kościuszki 16, 07-100 Węgrów
tel.(25)7923097, email spwegrow@ gmail.com

III. Cel konkursu:
Upowszechnianie wśród młodzieży powiatu węgrowskiego wiedzy, ze szczególnym
uwzględnieniem historii lokalnej, dotyczącej powstania styczniowego i jego uczestnikach.
Troska o zachowanie źródeł historycznych i miejsc związanych z powstaniem styczniowym i jego
uczestnikami.

IV. Zadanie konkursowe:
pracą konkursową jest zdjęcie miejsca związanego z powstaniem styczniowym lub uczestnikiem
powstania styczniowego.

V. Warunki uczestnictwa:
każda osoba biorąca udział w konkursie musi dostarczyć 1 zdjęcie wywołane
( format A 4),
kopię zdjęcia na płycie CD lub DVD(JPG o wymiarach 1200x1600 pikseli),
do zdjęć dołączyć metryczkę zawierającą( metryczka w załączeniu):
-dokładny adres sfotografowanego obiektu,
-datę wykonania zdjęcia,
-dane osoby, które wykonała fotografię,
oświadczenie uczestnika konkursu potwierdzające swoje prawa do nadesłanego zdjęcia,
fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.

VI. HARMONOGRAM:
konkurs rozpoczyna się 15 listopada 2017 roku. a kończy 15 stycznia 2018 roku,
zgłoszenie prac następuje w terminie do 16 stycznia 2018 roku,
wyniki Konkursu zostaną opublikowane 26 stycznia 2018 roku na stronie www.sp.wegrow.pl
o terminie wręczenie nagród Organizator poinformuje telefonicznie.

VII. Kryteria oceny prac konkursowych:
-zgodność z tematem,
-pomysłowość i kompozycja,
-walory artystyczne,

Prace konkursowe oceniane będą w następujących kategoriach :
I kategoria -uczniowie klasy IV - VII szkół podstawowych,
II kategoria-uczniowie gimnazjum,
III kategoria- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

VIII. Nagrody:
Nagrody rzeczowe otrzymają laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii .Dodatkowo komisja
konkursowa może przyznać wyróżnienia.
Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

IX. Postanowienia końcowe:
nadesłane fotografie nie będą zwracane, z chwilą nadesłania przechodzą na własność
organizatora, który przyjmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac i będą
przechowywane w SP Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie,
organizator uzyskuje prawo do wielorakiego umieszczania prac nadesłanych na konkurs
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach
promocyjnych,
uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie
oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć,
udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania
prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym
nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do
rozpowszechniania,
wszystkie zdjęcia konkursowe wezmą udział w wystawie zorganizowanej po zakończeniu
konkursu, wystawa zostanie zorganizowana w holu głównym
SP Nr 2 im. J. Pawła II w Węgrowie,
w sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela pani A. Zarzycka .
Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie
ul. Kościuszki 16
07-100 Węgrów ,Tel. 025792 3097

Mamy nadzieję, że udział w konkursie dostarczy wam wielu emocji
i przyczyni się do dokonania wielu odkryć.
Bądźcie odkrywcami i dokumentalistami.

Metryczka
Autor
(imię i nazwisko)
Tytuł zdjęcia
i krótki opis

Data
wykonania
Opiekun

Szkoła
( dane adresowe)
Kontakt tel.

email

…………………………………
( data i czytelny podpis autora)

Dla uczniów pełnoletnich
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
„ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWGO
-POWIAT WĘGROWSKI”

Wyrażam zgodę
………………………………………………………………………….
(wpisać imię i nazwisko, oPESEL)
na udział w konkursie fotograficznym
„ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWGO
-POWIAT WĘGROWSKI”

…………………………..……………………………..
(podpis oraz data)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu fotograficznego
„ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWGO -POWIAT WĘGROWSKI”
i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu.
( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku /jednolity tekst Dz.
U. Nr 101, poz. 926, z 2002 roku/ z późniejszymi zmianami)

…………………………..……………………………..
(podpis oraz data)

Dla uczniów niepełnoletnich
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
„ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWGO
-POWIAT WĘGROWSKI”

Wyrażam zgodę ,aby mój syn/córka
………………………………………………………………………….
(wpisać imię i nazwisko dziecka oraz PESEL)
brał/a udział w konkursie fotograficznym
„ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWGO
-POWIAT WĘGROWSKI”

…………………………..……………………………..
(podpis rodzica/ów lub opiekunów oraz data)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu fotograficznego
„ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWGO
-POWIAT WĘGROWSKI”

i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego
dziecka zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu.
( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku /jednolity tekst Dz.
U. Nr 101, poz. 926, z 2002 roku/ z późniejszymi zmianami)

…………………………..……………………………..
(podpis rodzica/ów lub opiekunów oraz data)

