REGULAMIN KONKURSU FOTO - ART

„Kapelusze mają dusze, czyli portret kobiety wczoraj i dziś”
§1
Cele Konkursu
Celem konkursu jest:
1. Promocja kobiet, które odegrały znaczącą rolę w świecie np. nauki i kultury, bądź
poświęciły życie dla wyższych idei i stały się wzorem do naśladowania.
2. Rozwój umiejętności artystycznych wśród młodzieży.
3. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej odzwierciedlą założone idee.
§2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi
Dobrzyńskiej w Lipnie.
§3
Założenia organizacyjne
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Uczestnik Konkursu może wykonać tylko jedną pracę, dowolną techniką plastyczną w
formacie minimum A3. Konkurs zalicza się do kategorii konkursów Foto-Art., co oznacza,
że uczniowie mogą przygotować swoje prace w postaci zdjęć artystycznych (np. kolaż w
formacie A3). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
Prace powinny przedstawiać postać lub portret kobiety. Należy wybrać sylwetkę kobiety,
która odegrała znaczącą rolę w świecie np. nauki i kultury, bądź poświęciła życie dla
wyższych idei i stała się wzorem do naśladowania.
Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres
do korespondencji i telefon kontaktowy lub dane placówki zgłaszającej pracę (szkoły,
świetlicy, innej organizacji) oraz imię i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy.
Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1) Brak karty zgłoszeniowej
jest równoznaczny z wyłączeniem pracy z Konkursu ze względów formalnych.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia
zwycięzcy i przyznania nagrody. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do
przesłanej pracy pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla
realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), według załączonego wzoru
(Załącznik nr 2).
Zgłoszenie pracy do Konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich
praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631, z późn. zm.), oraz zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu,
wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie. Warunkiem udziału w Konkursie jest
załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o
przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu, według załączonego wzoru
(Załącznik nr 2).

§4
Termin i warunki nadsyłania prac
1. Prace należy przesłać pocztą, z dopiskiem „Konkurs Foto-Art – Kapelusze mają
dusze, czyli portret kobiety wczoraj i dziś” w terminie do 6 marca 2015 r. na adres
Organizatora:
Zespół Szkół Technicznych
im. Ziemi Dobrzyńskiej
ul. Okrzei 3
87-600 Lipno
2.
3.
4.
5.

Prace można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły pod wskazany powyżej adres.
Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki.
Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
§5
Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja
Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. Skład Komisji ustala
Organizator, a zatwierdza Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej
w Lipnie.
2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
3. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz
nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają
wyróżnienia.
5. Wszyscy laureaci Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 10 marca 2015 r. podczas uroczystej gali
„Kobiety wysokich lotów”.
8. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po
rozstrzygnięciu Konkursu na stronie internetowej Organizatora.
9. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu
ich wręczenia telefonicznie.
10. Laureaci Konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród,
będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora.
§6
Udział w Konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym
Regulaminie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Kapelusze mają dusze, czyli portret kobiety wczoraj i dziś”

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA
(proszę wypełnić drukowanymi literami)

