SZKOLNY KONKURS

„Zdrowie w obiektywie”
REGULAMIN
1. Organizatorzy:
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie
Odpowiedzialna – Angelika Hadel – psycholog
2. Uczestnicy konkursu:
Uczniowie klas I-IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. B. Głowackiego
w Krasnymstawie
3. Cel konkursu:




Propagowanie wartości artystycznych i zdrowotnych zamkniętych w kadrze
obiektywu.
Kreowanie aktywnego sposobu na życie.
Promowanie dobrych zwyczajów zdrowotnych, kształtowanie prozdrowotnego stylu
życia i środowiska sprzyjającego zdrowiu.

4. Temat prac konkursowych:

„Zdrowie w obiektywie”
5. Zasady uczestnictwa w konkursie :
Uczeń biorący udział w konkursie wypełnia pisemne zgłoszenie (Załącznik nr 1).
Każdy uczestnik musi przekazać dwa zdjęcia.
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.
Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i
osobiste do przekazania pracy.
5. Oba zdjęcia maja zostać przesłane na adres mailowy, w tytule wiadomości należy wpisać
swoje imię, nazwisko oraz klasę, prace bez podanych nazwisk nie będą brały udziału w
konkursie.
6. Nie dopuszcza się do Konkursu prac będących fotomontażem, oraz prac o niskiej jakości
technicznej.
7. Jedyna dozwolona ingerencja w zrobione zdjęcie to zmiana kontrastu.
8. Zdjęcia należy nadsyłać w formacie JPG o wymiarach minimum 1200×1600 pikseli w
rozdzielczości 300 dpi lub większej.
9. Zdjęcia muszą być zrobione w poziomie.
10. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym
dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
11. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
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6. Termin składania prac konkursowych:
31.03.2018 r.
7. Miejsce składania prac:
konkurs.foto.zdrowie@gmail.com
8. Wyniki konkursu
a. Jury powołane przez organizatora, spośród przesłanych prac wyłoni laureatów
konkursu
b. Podczas uroczystości z okazji światowego dnia zdrowia, dnia 05.04.2018r. nastąpi
ogłoszenie wyników konkursu. Wówczas wszystkie prace zostaną zaprezentowane.
c. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.
d. Przewidujemy cenne nagrody rzeczowe.

