WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
Z okazji zbliżających się wakacji
KLUB EUROPEJSKI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SOSNOWCU
zaprasza uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego
do udziału w konkursie fotograficznym

pt.: „WAKACJE W UNII EUROPEJSKIEJ ”
Patronat: Wydział Informacji i Promocji Miasta w Sosnowcu
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs ma charakter otwarty i będzie przebiegał w dwu kategoriach wiekowych: młodzież SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH i SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Konkurs jest skierowany do MŁODZIEŻY, która lubi fotografować i zechce podzielić się swoimi
wspomnieniami z wakacji spędzonymi w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej.
2. Każdy autor może nadesłać jedną pracę, która przedstawia ciekawe i urokliwe miejsca w
najbliższym sąsiedztwie - mieście, gminie, regionie lub za granicą.
Tematyka zdjęć: KRAJOBRAZ, PRZYRODA
Oczekiwany wymiar prac: format: A-4 (29,7 x 21 cm)
3. Zdjęcie powinno być opisane i zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko, data urodzenia, adres, tel. kontaktowy oraz ew. email;
b) tytuł pracy (zdjęcia);
c) data i miejsce wykonania zdjęcia.
Nadesłane prace należy opatrzyć opisem, korzystając z załączonego formularza.
4. Prace należy nadesłać w terminie do 27 września 2013 roku, na następujący adres:
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
41-200 Sosnowiec,
ul. Legionów 9.
Z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki.
Dodatkowo prace konkursowe należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres:
anna.krol@zst.sosnowiec.pl
5. Specjalnie powołane jury dokona oceny prac i wybierze po trzy najlepsze zdjęcia (I, II i III nagroda)
w dwu kategoriach wiekowych (młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), które zostaną
zamieszczone na stronie internetowej www.zst.sosnowiec.pl oraz w Szkolnej Galerii HOL
Rozstrzygnięcie konkursu, połączone z wręczeniem nagród oraz wystawą nadesłanych fotografii,
nastąpi w październiku 2013. O dokładnym terminie i miejscu jego rozstrzygnięcia, uczestnicy zostaną
powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
6. Nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
7. Prawa autorskie: Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem
praw autorskich na rzecz Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie zdjęć na
wystawach, w druku oraz w Internecie.
8. Ochrona danych osobowych: Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie
do celów związanych z organizowanym Konkursem, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
9. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać:
Anna Król – opiekun Klubu Europejskiego
Zespół Szkół Technicznych
anna.krol@zst.sosnowiec.pl

