Regulamin konkursu fotograficznego
„Rodzina, tu zaczyna się życie a miłość nigdy się nie kończy”

ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Rodzina, tu zaczyna się życie a miłość nigdy się nie
kończy” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu.
2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie fotografii
3. Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych w Gminie Wieprz. Prace będą oceniane
w dwóch kategoriach:
I kat.- uczniowie klas 4-6
II kat.- uczniowie klas 7-8
4. Tematem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej obraz rodziny w dowolnym miejscu.
5. Celem konkursu jest:
a) Promowanie i rozwijanie wartości rodzinnych,
b) Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości dzieci i młodzieży
w dziedzinie fotografii,
c) Integracja rodziny
d) Zwrócenie uwagi na piękno otaczającego nas świata, rozwijanie kreatywności.

PRZEBIEG KONKURSU
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie przez Uczestnika zdjęcie w formacie JPG,
wraz z wypełnionymi, zeskanowanymi lub sfotografowanymi załącznikami (Załączniki od nr 1 do
5), na adres e-mail: gopswieprz@poczta.onet.pl, w terminie do 15 maja 2021 roku (Organizator
zobowiązuje się potwierdzić otrzymanie pracy do trzech dni od daty jej otrzymania. Jeżeli nie
otrzymają Państwo informacji zwrotnej prosimy o kontakt z organizatorem).
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną fotografię.
4. Nadesłane w terminie prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.
5. Komisja będzie oceniać:
- pomysłowość i kreatywność;
- zgodność z tematyką;
- sposób wyrażenia tematu, siłę przekazu
- ekspozycję i estetykę pracy.
6. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac w terminie do 28.05.2021 roku.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1.06.2021 roku na stronie internetowej http://gopswieprz.pl/
laureaci konkursu zostaną również poinformowani o wynikach przez Organizatora.

NAGRODY
1. Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody w obydwu kategoriach:
Za I miejsce- obiektyw do telefonu i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej
Za II miejsce- słuchawki bluetooth i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej
Za III miejsce- głośnik bluetooth i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO). Szczegółowa klauzula
informacyjna znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.

