1.Regulamin konkursu fotograficznego
„Barwy natury – wiosna „Barwy natury – lato , Barwy natury – jesień

I. ORGANIZATOR, CELE I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1 Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu.
1.2 Celem konkursu jest:
• promowanie sztuki fotografowania oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań
przyrodniczych wśród młodzieży gimnazjalnej;
• odkrycie i wspieranie talentów fotografii przyrodniczej, m.in. poprzez nagradzanie oraz
ukazanie ich twórczości szerszej publiczności;
• poznanie oraz fotograficzne udokumentowanie przyrody ojczystej i europejskiej;
• promocja miasta Sieradza i powiatu sieradzkiego poprzez fotografię przyrodniczą;
1.3 Prace konkursowe należy składać w następujących terminach.
Do dnia 05 maja 2012 r.- „Barwy natury -wiosna”
Do dnia 16 czerwca 2012 r. - „Barwy natury- lato”
Do dnia 15 października 2012 r.- „Barwy natury- jesień„

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum wszystkich klas – pierwszych, drugich i
trzecich.
2.2 Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie.
2.3 Prace konkursowe nie mogą być zmienione za pomocą programów graficznych (np. korekty
kolorystyczne, ekspozycyjne, kompozycyjne, itp.).
III. ZASADY KONKURSU
3.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy dostarczyć fotografie o wymiarach min. 21x15 cm wraz z
załączoną wersją elektroniczną. Prace konkursowe mają obrazować różne zjawiska zachodzące w
przyrodzie w poszczególnych porach roku.
3.2 Do prac konkursowych należy dołączyć informacje o autorze zdjęć: imię i nazwisko, klasa .
Prace należy składać u Pana Piotra Bakowicza w sali 229.

3.3 Każdy uczeń może złożyć maksymalnie 3 prace w każdym z konkursów.
3.4 Uczestnik Konkursu, zgłaszając zdjęcie do konkursu, oświadcza, iż przysługują mu prawa
autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne
publikowanie prac konkursowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości
i szkoły w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach i na stronie internetowej Organizatora.
IV. OCENA I NAGRODY
4.1 Oceny prac nadesłanych na konkurs dokona powołane przez Organizatorów Jury, biorąc między
innymi pod uwagę ich jakość, oryginalność i wyjątkowość.
4.2 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi bezzwłocznie po zakończeniu kolejnego etapu. O wynikach
konkursu uczestniczy zostaną powiadomieni indywidualnie i przez szkolny radiowęzeł.
4.3 Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na szkolnej wystawie pokonkursowej.
4.4 Organizatorzy nie odsyłają przesłanych na Konkurs prac ani nośników.
4.5 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników
Konkursu.

