
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNEGO

„JESIEŃ W GMINIE SZAFLARY”

1.  Organizatorem  konkursu  jest  Gminne  Centrum  Kultury,  Promocji  i  Turystyki  w
Szaflarach.

2.  Konkurs  przeznaczony jest  dla  uczniów szkół  podstawowych  i  gimnazjów z  Gminy
Szaflary,  z podziałem na dwie kategorie wiekowe: uczniowie szkół podstawowych oraz
uczniowie gimnazjum.

3. Konkurs jest jednoetapowy.

4. W Konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów z danej szkoły.

5. Cele Konkursu

• Zwrócenie uwagi na piękno Gminy Szaflary,  jej  krajobrazy, lokalną florę i  faunę,
architekturę  i  zabytki  oraz  wykorzystanie  pozyskanych  przez  Organizatora
materiałów w celach promocyjnych.

• Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i
młodzieży.

• Wzbogacanie  warsztatu  plastycznego  i  rozwijanie  różnorodnych  form  i  technik
plastycznych.

• Popularyzacja i upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.

• Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

6. Zasady uczestnictwa:

• Konkurs  prac  plastycznych  przeznaczony jest  dla  uczniów szkoły  podstawowej,
natomiast Konkurs prac fotograficznych przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum.

• Prace  muszą  być  związane z  tematem Konkursu jakim jest  „Jesień w Gminie
Szaflary”,  dodatkowo  powinny  być  one  powiązane  ze  światem  przyrody  lub
architekturą Gminy Szaflary.

• Technika  wykonania  prac  plastycznych  jest  dowolna,  np.:  malarstwo,  grafika,
rysunek,  collage  lub  inne  techniki  na  płaskim,  trwałym  podłożu  o  formacie  nie
mniejszym niż A-4 i nie większym niż A-3.

• Prace fotograficzne powinny być dostarczone w formie pliku na płycie CD (format
JPG, wielkość jednego zdjęcia nie może przekroczyć 7 MB). Uczestnik nagrodzonej
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pracy  zobowiązuje  się  do  przesłania  na  prośbę  Organizatora  zdjęcia  w
rozdzielczości  pozwalającej  na  wydruk  dobrej  jakości  na  potrzeby  wystawy
konkursowej (min. 2000x3000 pikseli).  Fotografie nie mogą być modyfikowane za
pomocą programów graficznych.

• Prace muszą być wykonane osobiście przez Uczestnika Konkursu. Każda praca
powinna  zostać  opisana  czytelnie  na  odwrocie/na  płycie  CD  (imię  i  nazwisko
autora, klasa, szkoła, adres szkoły). Fotografie powinny być dodatkowo opatrzone
miejscem  wykonania  zdjęcia.  Nie  mogą  to  być  prace,  które  wcześniej  były
gdziekolwiek prezentowane, drukowane lub zgłaszane na inny konkurs.

• Każdy  Uczestnik  może  zgłosić  najwyżej  jedną  pracę  plastyczną  lub  album
składający się z minimum 10 zdjęć.

• Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

• Prace  nie  związane  z  tematem  Konkursu  lub  przesłane  po  podanym  przez
Organizatora terminie nie będą oceniane.

• Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora. 

7. Ocena prac plastycznych odbędzie się w dwóch grupach wiekowych:

• uczniowie szkół podstawowych – prace plastyczne,

• uczniowie gimnazjum – prace fotograficzne.

8. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji  Konkursowej są
ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

9. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas I Podhalańskich Targów Noworocznych
organizowanych  przez  Gminne  Centrum Kultury,  Promocji  i  Turystyki  w  Szaflarach  w
dniach 27 – 30 grudnia 2015.

10.  Wyniki  Konkursu  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Organizatora
www.gckpit.szaflary.pl oraz na fanpage’u portalu internetowego Facebook.

11.  Dane  osobowe  Uczestników  będą  wykorzystane  wyłącznie  w  celu  wyłonienia
zwycięzcy i przyznania nagrody.

12. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i
informacji  o  laureacie  Konkursu  oraz  umieszczanie  tych  informacji   w  materiałach
Organizatora, tj. na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w
Szaflarach oraz na funpage'u portalu internetowego Facebook.
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13. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach,

ul. Zakopiańska 18,

34-424 Szaflary

z dopiskiem „Jesień w Gminie Szaflary”. Termin nadsyłania prac do 30 listopada 2015
roku.

14. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania pracy akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu.

15. Kontakt do Organizatora:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18

34-424 Szaflary

tel. 18 26-123-37
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