REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Portret rodziny”
W RAMACH PROGRAMU „PO ŚCIEŻKACH PRZESZŁOŚCI DO
CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH”
1. ORGANIZATOR
 Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej
i „Klub Detektywów Przeszłości” działający przy świetlicy w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Bestwinie, ul. Szkolna 11, 43-512 Bestwina, tel. 793351168
zwany dalej „Organizatorem”.
 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem
(dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa
 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora w Muzeum
Regionalnym w Bestwinie i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwinie oraz
na stronie internetowej www.zspbestwina.edu.pl oraz na Facebooku Towarzystwa
Miłośników Ziemi Bestwińskiej
2. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
 Podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości dzieci
i młodzieży;
 Kształtowanie pozytywnych wzorców rodzinnych;
 Integracja międzypokoleniowa;
 Propagowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, sztuki fotografowania
jako jednej z form wyrazu artystycznego, a jednocześnie jednego z najlepszych
środków komunikacji międzyludzkiej;
3. UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Bestwina. Organizatorzy
wyłonią laureatów, którym przyznają nagrody rzeczowe.
4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 fotografie na
papierze fotograficznym, w formacie 15x21 cm;
 Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
uczniowie szkół podstawowych klas 1-3,
uczniowie szkół podstawowych klas 4-6,
uczniowie gimnazjum,









uczniowie szkół średnich mieszkający na terenie gminy Bestwina
Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną metryczkę (wzór w załączeniu),
którą naklejamy na odwrocie zdjęcia, wypełniamy ją czytelnie;
Prace należy przesłać w kopercie z dopiskiem „Portret Rodziny” na adres
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie, ul. Szkolna 11, 43-512
Bestwina lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły;
Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty)
oraz wadliwe technicznie będą dyskwalifikowane;
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw
autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz zgodę na bezpłatne
wykorzystanie prac w materiałach promujących Konkurs (z zaznaczeniem
nazwiska autora);
Prace nadesłane do konkursu przechodzą na własność organizatora;
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje
także zgodę na ewentualną publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku
laureatów na stronach www.zspbestwina.edu.pl, http://bestwina.pl, Facebooku
Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwinskiej i w „Magazynie Gminnym”

5. TERMINARZ
 Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 9.02.2017 r.
 Prace konkursowe należy składać osobiście w siedzibie Organizatora lub
przesłać do dnia 10.03.2017 r. na adres Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bestwinie ul. Szkolna 11, 43-512 Bestwina z dopiskiem „Konkurs
Fotograficzny – Portret Rodziny”
 Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie (organizator
nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz ewentualne
nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę)
 Rozstrzygnięcie Konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 14. 03.2017 r.
(wyniki ukażą się na stronie internetowej www.zspbestwina.edu.pl,
http://bestwina.pl i na Facebooku Towarzystwa Miłośników Ziemi
Bestwińskiej 15.03.2017 r.
 Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania 16.03.2017 r.
o godz. 16.00, o którym wszystkie nagrodzone osoby zostaną powiadomione
telefonicznie w siedzibie TMZB, Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta
Bubaka w Bestwinie, ul. Kościelna 57
 Prace o niskiej jakości, niezgodne z wymaganiami technicznymi nie będą
poddane ocenie jury
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Organizator Konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz
dyplomami
 Złożenie lub nadesłanie prac jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego
Regulaminu
 Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu
Konkursu
 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego
Regulaminu, wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne



W przypadkach nieprzewidzianych w regulaminie rozstrzyga organizator

7. Pytania związane z konkursem proszę kierować do przewodniczącej TMZB, pani
Doroty Surowiał, tel. 793351168
ZAŁĄCZNIK- METRYCZKA



Metryczkę prosimy wypełnić czytelnie pismem drukowanym lub komputerowo
Metryczkę naklejamy na odwrocie zdjęcia
KONKURS FOTOGRAFICZNY „Portret Rodziny”

Imię i nazwisko autora……………………………………………
 wiek autora ……………..................
 Tytuł pracy………………………………………………
Nazwa i adres szkoły lub zamieszkania…………………………
Tel…………………………………………………………………..
e-mail………………………………………………………………..
imię i nazwisko opiekuna…………………………………………...
Ilość zgłoszonych prac………………………………………………

