REGULAMIN
szkolnego konkursu fotograficznego
I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin Konkursu określa warunki, na jakich odbywa się Szkolny Konkurs Fotograficzny,
zwany dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.
3. Patronat nad Konkursem objął: Dyrektor ZSEH, szkolna gazetka „Gafa”.
II. Opis Konkursu Fotograficznego
1. Celem Konkursu jest zintegrowanie społeczności naszej szkoły-uczniów grona pedagogicznego
i pracowników administracji, poprzez poznanie swoich zainteresowań i hobby.
2. Tematem Konkursu jest „Mój zwierzak”.
3. Dla trzech pierwszych miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców
ZSEH.
4. Prace nagrodzone i wytypowane przez Jury będą umieszczone na stronie internetowej szkoły, a takŜe na
zorganizowanej przez organizatorów Konkursu wystawie.
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni ZSEH w Olsztynie.
2. Fotografie powinny być w formie papierowej – format 10x15 i elektronicznej przesłanej na adres
gafakonkurs@gmail.com
3. Fotografie powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora fotografii (w przypadku uczniów
dodatkowo proszę podać klasę do której uczęszcza), a takŜe prosimy o podanie imienia zwierzaka.
4. KaŜdy uczestnik Konkursu moŜe dostarczyć maksymalnie sześć róŜnych fotografii.
5. Autorzy zdjęć zgłoszonych do Konkursu automatycznie wyraŜają zgodę na ich publikację
IV. Jury Konkursu
1. Prace ocenia jury w składzie: p. P. Anoszkiewicz, p. Krzysztof Lewandowski
p. Mirosława Siemianowska, Marcin Litwiński (kl. II TI), Robert Gaworek (kl. II TI), Monika Czaplińska
(kl. III.LPS), Mateusz Marchliński (kl. II LPS).
2. Organizator powołuje przewodniczącego Jury Konkursu z grona jurorów z głosem rozstrzygającym
w sprawie przyznania nagród.
3. Jurorzy mają prawo prezentacji fotografii swoich zwierzaków jako zdjęć pozakonkursowych.
V. Terminarz Konkursu
1. Konkurs odbywa się w terminie od 20. X. 2008r. do 31 III. 2009r.
2. Fotografie w formie papierowej naleŜy składać w terminie do 28. II. 2009r. do p. Mirosławy
Siemianowskiej (biblioteka).
3. Rozstrzygniecie Konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się między 1. III. 2009r. a 31.III. 2009r.
4. Wystawa prac nagrodzonych oraz wytypowanych przez Jury prezentowana będzie od kwietnia 2009 do
końca roku szkolnego 2008/2009.
VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania więcej niŜ jednej nagrody za poszczególne miejsca.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w bibliotece ZSEH oraz na stronie internetowej szkoły
www.zseh.pl
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