SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W KRYNICACH
serdecznie zaprasza do udziału
w Gminnym Konkursie Fotograficznym
,,POLSKIE DROGI - MIEJSCA PAMIĘCI WALK W GMINIE KRYNICE ”

Regulamin konkursu
Cele konkursu:
- bliższe poznanie ziemi rodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem wartości
dziedzictwa kulturowego – miejsca pamięci, walk i męczeństwa;
- wyszukanie i utrwalenie na fotografii miejsc, które upamiętniają walki
i męczeństwo narodu polskiego na terenie dzisiejszej gminy Krynice w latach
1918-1945;
- rozwijanie uczuć patriotyzmu lokalnego, poznanie historii regionu;
- doskonalenie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym.
Adresaci konkursu
Konkurs jest adresowany do uczniów kl. V- VIII szkół podstawowych, uczniów
klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Główne założenia
 Uczestnik przygotowuje dwie fotografie- miejsca pamięci, walk
i męczeństwa na terenie obecnej gminy Krynice.
 Zdjęcia powinny być wykonane w formacie 20 cm x 30 cm .
 Technika prac tradycyjna – na papierze fotograficznym.
 Uczestnik konkursu dołącza krótki opis fotografii w formularzu
zgłoszeniowym: co przedstawia fotografia, gdzie znajduje się
przedstawiony obiekt (miejscowość) oraz krótki opis historyczny.
 Praca powinna być samodzielna, nie może stanowić kopii zdjęć
publikowanych.

Przebieg konkursu
 Termin składania prac: do 30 września 2018 r. na adres szkoły :
Szkoła Podstawowa w Krynicach
Krynice 9
22-610 Krynice
Z dopiskiem: Gminny Konkurs Fotograficzny 2018
 Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa.
 Prace oceniane będą oddzielnie dla uczniów szkół podstawowych,
uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac
do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz
organizatora (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz.83 z póź.zm.).
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 listopada 2018 r. w czasie szkolnych
uroczystości patriotycznych z okazji 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
 Dla zwycięzców i uczestników organizator przewiduje Nagrody –
Niespodzianki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W KONKURSIE.

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………...
Nazwa i adres szkoły:……………………………………. Klasa :……………………
Nr telefonu/ e-mail do kontaktu z uczestnikiem :……………………………………
Fotografia nr 1
Tytuł:

Fotografia nr 2
Tytuł:

Opis:

Opis:

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. Batalionów
Chłopskich w Krynicach w celach związanych z organizacją Gminnego Konkursu Fotograficznego
oraz akceptuję wszystkie punkty regulaminu konkursu.
Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna

Podpis uczestnika

…………………………………………………………………………………………...
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na wprowadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Szkolę
Podstawową w Krynicach zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.Z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póź. zm.).
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka przez organizatora Konkurs
– zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele
związane z promocją Konkursu. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet,
prasa.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wglądu do
danych, poprawiania ich, a także możliwości żądania usunięcia ich z bazy danych.
Data

Podpis rodzica/opiekuna

…………………………………………………………………………………………………...

