KONKURS FOTOGRAFICZNY
TEMAT: FLAGA W KRAJOBRAZIE
1. Cele konkursu:


Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego
utrwalania w fotografii.



Zwrócenie uwagi, że krajobraz jest dobrem wspólnym i każdy może go
kształtować.



Zwrócenie uwagi jak ważną rolę w naszym codziennym życiu pełni krajobraz.



Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej rzeczywistości.



Propagowanie symboli narodowych, walorów przyrodniczych regionu w
którym żyjemy.



Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.



Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

2. Warunki konkursu:
 Autor może nadesłać jedno zdjęcie.
 Na zdjęciu musi znaleźć się flaga lub godło.
 Dozwolone są fotografie czarno – białe, kolorowe, dobra rozdzielczość.
 Zdjęcie może być wykonane aparatem cyfrowym, telefonem.
 Zdjęcia będą oceniane pod względem estetyki, oryginalność przedstawionego miejsca,
pomysłowość, realizacja tematu.
 Szacunek dla symboli narodowych.

Prace należy dostarczać do 7 listopada 2018 roku
na adres e-mail: architekturakrajobrazusuwalki@gmail.com
lub: do Sali 27
W temacie proszę wpisać: Konkurs Fotograficzny
W treści meila: imię i nazwisko, klasę.

3. Ocena:
 Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
Prace nie zostaną zwrócone.
 Prace zostaną także umieszczone na profilu facebook Architektury Krajobrazu
ZSCKR w Suwałkach oraz na stronie internetowej i facebook ZSCKR.
 Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie
danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.)
Tematyka konkursu:
Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń.
Termin nadsyłania prac:
•

do 7 listopada 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
•

9 listopada 2018r.

Nagrody i dyplomy wręczone zostaną 9 listopada 2018 roku.
4. Uwago końcowe:
 Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez
organizatora.
 Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
 Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach
propagowania idei konkursu oraz szkoły.
 Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac
jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU 

