Regulamin konkursu fotograficznego
JESIENNE ZACZYTANIE

Organizatorem konkursu „Jesienne zaczytanie” jest Biblioteka Centrum Kształcenia
Ustawicznego Nr 1.
Cele konkursu:
 promowanie książek i czytelnictwa przy pomocy fotografii;
 upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako środka wyrazu artystycznego;
 inspirowanie twórczych poszukiwań.

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu mogą być Słuchacze CKU Nr 1.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie fotografii o treści zgodnej
z tematem konkursu tj. przedstawiającej książkę w jesiennej scenerii.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia wysyłając je na
adres mailowy Organizatora: dregulska@cku1.edu.pl, ebas@cku1.edu.pl lub jako
wiadomość (Messenger) na szkolnego Facebook`a. Wraz ze zgłoszeniem należy
podać następujące dane: imię i nazwisko autora fotografii, klasę oraz dane do
kontaktu: e-mail lub telefon.
4. W konkursie nie mogą brać udziału fotografie, które były wcześniej gdziekolwiek
publikowane, nagradzane, eksponowane.
9. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz bezpłatne
wykorzystanie wykonanych fotografii na stronie internetowej CKU nr 1 i fanpage`u
szkoły na Facebook`u, Wirtualnej Gazetce Szkolnej oraz w materiałach
promocyjnych. Dane osobowe będą wykorzystane tylko na potrzeby archiwizacji
fotografii.
12. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały
wykonane osobiście. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że
przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności
nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
13. Wszystkie nadesłane zdjęcia opublikowane zostaną na stronie internetowej
szkoły www.cku1.edu.pl oraz na szkolnym Facebooku oraz Wirtualnej Gazetce
Szkolnej.

14. Organizatorzy uhonorują nagrodami zdobywców I, II i III miejsca.
Ocena prac:
Oceny prac dokona Komisja powołana przez organizatora.
 Kryteria oceny to:
– jakość techniczna fotografii
– zgodność pracy z tematem konkursu
– oryginalność pomysłu.
 Prace należy przesłać przesyłać do dnia 22 listopada 2020 r.
Podsumowanie konkursu nastąpi 25 listopada 2020 r.
Dodatkowych informacji o konkursie udzielają nauczyciele-bibliotekarze:
Dorota Regulska i Ewa Baś.

