REGULAMIN
VI POWIATOWEGO

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt.

„BOŻE NARODZENIE W TWOIM OBIEKTYWIE”
pod patronatem dyrektora ZS CKP w Sochaczewie - Julii Jakubowskiej
oraz starosty sochaczewskiego – Jolanty Gonta
I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna ZS CKP we współpracy z Powiatowym Zespołem
Edukacji oraz Starostwem Powiatowym w Sochaczewie.






II. CELE KONKURSU
uchwycenie atmosfery Świąt Bożego Narodzenia,
kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,
wyrabianie i pogłębianie wśród młodzieży wrażliwości estetycznych i tradycyjnych,
poznanie punktu widzenia młodych ludzi na ten istotny w naszej kulturze okres,
promocja szkoły – ZS CKP w środowisku lokalnym.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikami konkursu mogą być:
- uczniowie VII klas szkół podstawowych powiatu sochaczewskiego,
- uczniowie klas gimnazjalnych powiatu sochaczewskiego,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu sochaczewskiego.
Kryteria konkursowe dla wszystkich uczestników są takie same.
Każda praca powinna zawierać opis:
 nazwę szkoły,
 imię i nazwisko ucznia, klasę,
 imię i nazwisko opiekuna konkursu, telefon kontaktowy,
 zgodę rodziców bądź opiekunów (dot. uczestników niepełnoletnich).
W konkursie może wziąć dowolna ilość uczniów z każdej szkoły - przystępując do konkursu
uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na nabycie przez organizatora (ZS CKP i Starostwo
Powiatowe) prawa do prezentacji zdjęć, umieszczania ich na wystawach lub w lokalnych mediach
(w przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w konkursie podpisują rodzice lub
opiekunowie), prezentację na stronie internetowej szkoły i Starostwa Powiatowego.
IV. ZADANIE KONKURSOWE
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu maksymalnie 5 zdjęć w wersji papierowej
(z dołączoną płytą CD) lub przesłaniu ich na adres e-mail: swietlica80@onet.pl w formacie JPG,
traktujących na temat Świąt Bożego Narodzenia, posiadających wspólną tematykę, np.:
 „Boże Narodzenie w mojej rodzinie”,
 „Wyjątkowość świąt w mojej okolicy, lub w miejscu spędzania świąt”,
(iluminacje domów, regionalne tradycje, choinki, szopki bożonarodzeniowe)
 „Różne oblicza Świętego Mikołaja”,
 Klimat świąt w mojej szkole.

W przypadku dostarczenia wydrukowanych zdjęć, te powinny mieć jednakowy format - 15x21 cm
posiadać wspólną tematykę, hasło, myśl przewodnią, co będzie stanowić jednocześnie tytuł pracy.
Te same zasady dotyczą zdjęć przesłanych drogę mailową.
V. OCENA ZADANIA KONKURSOWEGO
Komisje konkursową powoła dyrektor ZS CKP. Przy ocenie prac komisja weźmie pod uwagę:
 estetykę, jakość dostarczonych zdjęć,
 treść i pomysłowość ujęcia,
 spójność tematyczną zdjęć.

VI. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC
Konkurs będzie trwać do 31.01.2018 r.
Wydrukowane prace należy dostarczyć bezpośrednio do świetlicy szkolnej lub listownie na adres:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew do
31.01.2018 r. z dopiskiem na kopercie „Konkurs Fotograficzny - świetlica”.
Wszelkich informacji udziela opiekun świetlicy - Ewa Chaber, tel.663-762-460.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatsochaczew.pl, w świetlicy szkolnej ZS CKP oraz na stronie internetowej szkoły www.80-sochaczew.pl.
VII. FINAŁ KONKURSU
O wynikach konkursu nagrodzeni bądź wyróżnieni uczestnicy zostaną powiadomieni po
zakończeniu obrad komisji konkursowej, najpóźniej w połowie lutego 2018 r.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Nagrody ufunduje Dyrekcja ZS CKP w Sochaczewie oraz Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie.
Zapraszamy do udziału w konkursie

