Szkoła Podstawowa nr 1 w Sędziszowie ogłasza konkurs fotograficzny dla uczniów
szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego.
Patronat honorowy nad konkursem objęła pani Kurator Małgorzata Muzoł.
Patroni medialni to MiastoDzieci.pl oraz ZielonaLekcja.pl.
Cel i zasady konkursu
Konkurs związany jest z programem aktywnej edukacji ekologicznej „Łowca
Polskiego” "Ożywić pola 2010–2011. Rok sarny". Ma na celu upowszechnianie i
popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz zachęcenie uczestników do spacerów
i obserwacji sarny w ich naturalnym środowisku.
Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły podstawowej.
Przedmiotem fotografii musi być sarna w naturalnym środowisku życia.
Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie autorskie, które nie zostały
uprzednio zgłoszone do innego konkursu.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu dwa zdjęcia pojedyncze lub 1 zestaw zdjęć (1
zestaw w tym konkursie to seria składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących
określoną zamkniętą całość).
Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno-białej, w sepii lub kolorowej
na papierze fotograficznym, w jednakowym formacie 15 x 21 cm, naklejone na biały
brystol formatu A2 i zatytułowane (tytuł zdjęcia należy umieścić pod zdjęciem).
Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD załączonej do pracy w formacie plików
JPEG lub PDF.
Fotografie należy nadsyłać na Konkurs do dnia 31.03.2011r. (decyduje data stempla
pocztowego) jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego)
d o siedziby Organizatora na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Tadeusza Kościuszki 7
28-340 Sędziszów
woj. świętokrzyskie
„Konkurs fotograficzny – Sarni skok”
lub dostarczyć w zaadresowanej kopercie (tak jak powyżej) do sekretariatu
szkoły.
Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł zestawu, imię i
nazwisko ucznia, klasa, adres e-mail, nazwa szkoły, do której uczęszcza autor fotografii
z zaznaczeniem roku nauki oraz dane nauczyciela-opiekuna.
Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w Konkursie, a nauczycieleopiekunowie podziękowania.
Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora listownie,
mailowo lub telefonicznie.
Wyniki Konkursu zostaną podane w terminie nie przekraczającym 30.04.2011r. na
stronie internetowej Organizatora (www.sp1sedziszow.pl).
Reprodukcje fotografii nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie zostaną wystawione
w Szkole Podstawowej nr 1im. Tadeusza Kościuszki w Sędziszowie, a następnie w
Samorządowym Centrum Kultury w Sędziszowie.

