Regulamin Konkursu Fotograficznego z Okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi
pt. „Przyroda budzi się do życia”
I
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
II
Celem konkursu jest uwrażliwianie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali
przyrody, rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej
dokumentowania, interpretacji oraz opisu. Ponadto celem konkursu jest kształtowanie
świadomości ekologicznej uczestników.
III
1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.
2. Zdjęcia powinny zostać zrobione w obrębie Gminy Tarnowiec i obejmować np: krajobrazy,
łąki, lasy, kwiaty, drzewa i inne.
IV
1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z Gminy Tarnowiec.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych.
V
1. Udział w konkursie jest dobrowolny
2. Fotografie powinny posiadać 1 autora.
3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika Konkursu. Nie dozwolone
jest kopiowanie zdjęć z Internetu.
4. Jedna osoba może zgłosić 2 fotografie
5. Uczestnik konkursu może przesłać fotografie w formie elektronicznej: e-mail lub inny nośnik,
np. CD. Fotografie prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia_imię i nazwisko”. Do prac
prosimy dołączyć dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
6. Adres e-mail do zgłoszeń drogą elektroniczną: gok@ugtarnowiec.pl
7. Adres do zgłoszeń na płytach CD: Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, Tarnowiec 30
8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie
zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na
rzecz Gminnego Ośrodka Kultury. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
VI
1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.
2. Do oceny prac zostanie powołane jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody (I,II,III
miejsce) w 2 Kategoriach: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.
VII
Prace konkursowe należy składać/przesyłać do 29.04.2015r. Do godziny 15:00.
Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi dnia 30.04.2014r. Laureaci zostaną
powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową lub telefoniczną. Wyniki ogłoszone będą
na stronie internetowej: www.tarnowiec.eu oraz Facebook.

