Regulamin
I edycji szkolnego konkursu fotograficznego
Portret w „złotej godzinie”

1. Tematem konkursu jest portret człowieka wykonany w tzw. „złotej godzinie”, przy
wykorzystaniu bocznego światła słonecznego.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących uczniów Szkoły
Podstawowej nr 12 w Gdyni w wieku od 8 do 16 lat.
3. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu 1 pracę.
4. Technika prac dowolna. Dopuszczalny jest retusz zdjęć. Fotografie nie mogą zawierać
naniesionych żadnych napisów.
5. Uczestnicy przesyłają prace (czarno-białe lub kolorowe) wyłącznie w formie
elektronicznej (plik w formacie JPG w rozdzielczości min. 300 dpi) na adres e-mail:
fotoszal@wp.pl.
6. Prace muszą być identyfikowalne poprzez podanie w nazwie pliku imienia i nazwiska
autora. W wiadomości zawierającej plik ze zdjęciem należy podać także dane
uczestnika konkursu: imię i nazwisko, wiek, klasa, imię osoby znajdującej się na
zdjęciu oraz adres e-mail do celów kontaktowych.
7. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej
nagradzane/eksponowane na wystawach pokonkursowych w innych konkursach.
8. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatorów i mogą być dalej
prezentowane.
9. Terminarz konkursu: przesłanie prac do 6 maja 2018 roku. Wyniki konkursu: 21 maja
2018 roku.
10. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej nr 12 w Gdyni (http://sp12gdynia.pl/) oraz na Facebooku (profil SP12).
Laureaci zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagród drogą elektroniczną.
11. Jury wybierze 3 najlepsze prace (I, II i III miejsce), które zostaną zaprezentowane na
stronie SP12 i profilu facebookowym SP12.
12. Wszystkie prace wezmą udział w głosowaniu na nagrodę publiczności, które odbędzie
się na profilu facebookowym SP12 w dniach: 14-20 maja (do godziny 23.59).
13. Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie ewentualnych
sytuacji nie uregulowanych w niniejszym regulaminie należą do Organizatorów.
14. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922).

