Szkolny konkurs przyrodniczo- fotograficzny

„Wiosna
w obiek tywie”
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Halinowie wraz z nauczycielami przyrody i biologii.
Tematem konkursu jest zarejestrowanie obrazów budzącej się do życia przyrody wiosną.
Cele konkursu:
- Zainteresowanie różnorodnością, bogactwem i pięknem przyrody
- Pobudzanie wrażliwości na piękno świata i wartość życia
- Kształtowanie postawy szacunku dla zwierząt i roślin
- Rozwijanie pasji fotograficznych
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs fotograficzny zorganizowany jest dla uczniów klas IV- VII.
2. Zdjęcia biorące udział w konkursie powinny mieć wymiary 15cm x 21cm.
3. Uczeń może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia, każde powinno zawierać na rewersie następujące dane: imię,
nazwisko autora, klasę oraz ewentualnie tytuł zdjęcia.
4. Uczestnicy konkursu wykonują zdjęcia samodzielnie.
5. Wywołanie filmu i wykonanie odbitki może wykonać uczeń lub profesjonalny zakład fotograficzny.
6. Zdjęcia nie mogą przedstawiać osób.
7. Zdjęcia składamy u nauczycieli przyrody i biologii : Hanny Anczarskiej, Renaty Parobczak i Marty Zakrzewskiej.
8. Zwycięzcami konkursu zostają autorzy trzech najciekawszych zdjęć. Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu
podlegają ocenie jury powołanego przez organizatora w którego skład będą wchodzić nauczyciele.
Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu biorąc pod uwagę zgodność z tematem konkursu, wartość
artystyczną, jakość i oryginalność, nowatorstwo i pomysłowość fotografii.
9. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
10. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii w galerii
konkursowej z udzieleniem organizatorowi przez uczestnika konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na
umieszczenie zdjęć wykonanych przez uczestnika konkursu na stronie szkoły oraz wykorzystanie ich do innych celów.
Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia zdjęć podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach
związanych z konkursem.
11. Prace przekazane do konkursu nie będą zwracane autorom.

12. Najlepsi uczniowie zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

TERMINARZ:
1. Składanie prac konkursowych do 11. 05.2018 r
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.05.2018 r.

