REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„PIĘKNA, NASZA, NIEPODLEGŁA_GMINA RADZANOWO W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI”
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Radzanowo.
2. Koordynatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.
3. Konkurs organizowany jest w ramach gminnych obchodów 100. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.
CELE KONKURSU:
1. Uczczenie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez
inicjatywę realizowaną w środowisku lokalnym;
2. Budowanie wśród dzieci i młodzieży przywiązania do tradycji i historii ojczyzny oraz poczucia
dumy z dokonań przodków i rozwoju Polski;
3. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży walorów przyrodniczych, wydarzeń i postaci
historycznych oraz tradycji i dóbr kultury w wymiarze gminnym;
4. Motywowanie dzieci i młodzieży do rozwijania kreatywności i uzdolnień fotograficznych;
5. Odkrywanie młodych talentów i ich promocja w środowisku lokalnym;
6. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnego wzorca patriotyzmu lokalnego
UCZESTNICY:
Dzieci i młodzież mieszkająca na terenie gminy Radzanowo uczęszczająca do szkół podstawowych,
oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w podziale na trzy kategorie wiekowe:
 klasy IV-VI
 klasy VII i oddziały gimnazjalne,
 szkoły ponadgimnazjalne
przy czym:
1. Uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych działających na trenie gminy
Radzanowo tworzą MINIALBUM O DWÓCH WYLOSOWANYCH W SZKOŁACH
SOŁECTWACH GMINY RADZANOWO;
2. Uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych spoza terenu gminy Radzanowo
oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych tworzą MINIALBUM O TRZECH SAMODZIELNIE
WYBRANYCH SOŁECTWACH GMINY RADZANOWO.

TEMATYKA KONKURSU:
Uczestnicy konkursu tworzą album ilustrujący walory przyrodnicze, historyczne wydarzenia i postaci,
lokalne dobra kultury, czy tradycje dotyczące wylosowanych/wybranych sołectw gminy Radzanowo.

ZASADY TECHNICZNE:
Album tworzony jest w wersji cyfrowej na nośniku CD w formacie .doc, .docx, .pdf lub .pptx;
Album musi zawierać min. 10 zdjęć z opisami bądź ciekawostkami;
Całość pracy nie może przekraczać 15 stron/slajdów.
Zdjęcia wykorzystane w albumie należy dołączyć w oddzielnych plikach w formacie .jpg, w
minimalnej rozdzielczości 1280x720 pikseli.
5. Nośnik CD należy trwale podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika/uczestników konkursu.
6. Załącznikiem do nośnika CD jest wypełniona i podpisana karta uczestnika konkursu,
stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.
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3.
4.

TERMIN I ADRES NADSYŁANIA PRAC:
Prace odpowiednio zabezpieczone przez zniszczeniem należy przesyłać na adres Centrum Kultury
i Sportu w Radzanowie ul. Szkolna 3, 09-451 Radzanowo lub składać osobiście w siedzibie CKiS
w terminie do dnia 10 października 2018 r.
Prace należy opatrzeć dopiskiem: Konkurs „PIĘKNA, NASZA, NIEPODLEGŁA_GMINA
RADZANOWO W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”
POZOSTAŁE ZASADY KONKURSU:
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Praca konkursowa może być wykonana indywidualnie lub grupowo (max. 3 osoby).
3. Zgłoszenia prac do konkursu może dokonać przedszkole, szkoła, opiekun prawny uczestnika
konkursu.
4. Do każdej pracy należy załączyć kartę zgłoszeniową autora /karty zgłoszeniowe autorów
według wzoru określonego w niniejszym regulaminie;
5. Autor może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną pracę (albo indywidualnie albo jako
współautor);
6. Walory estetyczne albumu (ozdoby, ramki, efekty specjalne) nie będą miały wpływu na
ocenie.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z przekazaniem Organizatorowi praw autorskich do
zdjęć i zawartych treści, z możliwością ich wielokrotnego wykorzystywania.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Radzanowo
www.radzanowo.pl w terminie do dnia 31 października 2018 r.
9. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez koordynatora konkursu, przy
czym członkowie tej komisji nie będą dysponowali wiedzą nt. danych osobowych autorów
prac konkursowych.
10. Autorom 3 najciekawszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo również do przyznania wyróżnień.
11. Wręczenie autorom prac przyznanych nagród i wyróżnień będzie miało miejsce podczas
Uroczystej Sesji Rady Gminy Radzanowo w dniu 09 listopada 2018 r.

