Regulamin konkursu fotograficznego
„Bydgoszcz – dziedzictwo przemysłowe wczoraj i dziś”
I. Cele konkursu:
•
•
•
•
•

Popularyzacja idei poznawania i odkrywania na nowo historii miejsc, elementów
architektury związanych z miastem np. Kanału Bydgoskiego jako miejsca wypoczynku i
rekreacji oraz innych ciekawych miejsc.
Kształtowanie wrażliwości artystycznej.
Rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwego i świadomego miłośnika
regionu.
Pogłębianie poczucia zakorzenienia oraz tożsamości lokalnej i regionalnej wśród uczniów
miasta Bydgoszczy.
Promowanie i pokazanie młodzieży piękna zakątków miasta Bydgoszczy

II. Udział w konkursie:
•
•

Uczestnictwo w konkursie zapewnia nadesłanie pracy konkursowej wraz z kartą
zgłoszeniową w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem.
Konkurs jest skierowany do młodzieży uczącej się w bydgoskich szkołach, w tym
gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

III. Tematyka prac konkursowych
•
•

Praca konkursowa powinna być wykonana na terenie miasta Bydgoszcz.
Praca konkursowa powinna się składać z 4 fotografii przedstawiających różne miejsca
bydgoskiej architektury, w różnych porach roku.

IV. Forma prac konkursowych
•
•

4 fotografie cyfrowe w formacie: jpg, tiff.
Wymagana wielkość zdjęć - dłuższy bok powyżej 2500 pikseli.

V. Kryteria oceny prac konkursowych
1. Pomysłowość i oddanie na fotografiach piękna bydgoskich miejsc związanych z
dziedzictwem, interesujące pokazanie obiektów architektury związanych z historią miasta.
2. Walory estetyczne i merytoryczne.
3. Ujęcie i nawiązanie do tematu.
VI. Terminarz konkursu
1. Prace konkursowe w formie określonej w punkcie IV niniejszego regulaminu wraz z kartą
zgłoszenia należy przesłać do 25 maja 2018 r. na adres e-mail:
marek.hofman@gmail.com bądź dostarczyć osobiście na płycie CD na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, ul. Plac Wolności 9, 85-004 Bydgoszcz,
zso01@edu.bydgoszcz.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Plac Wolności 9,
85-004 Bydgoszcz, z dopiskiem konkurs fotograficzny
2. Do dnia 29 maja 2018 r. jury konkursu spośród prac wybierze najlepsze.
3. Do dnia 30 maja 2018 r. organizatorzy ogłoszą werdykt jury na stronie
www.1lo.bydgoszcz.pl
4. Do dnia 2 czerwca 2018 r. najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie
internetowej.
5. 5 czerwca 2018 r. odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej w ZSO nr 1 w
Bydgoszczy.
VII. Nagrody
1. W konkursie przewidziane są cenne nagrody dla laureatów, w tym bony prezentowe w
sklepie sieci Empik.
2. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną opublikowane (pkt. 4 VI). Organizatorzy nie
przewidują wypłaty honorariów autorskich.
VIII. Jury
1. Organizatorzy powołują jury kursu. W skład jury wchodzą nauczyciele ZSO nr 1 w
Bydgoszczy oraz dyrektor szkoły.
2. Jury pracuje w oparciu o regulamin konkursu.
3. Jury podejmuje decyzje w sprawie przyznania nagród.
Decyzje jurorów podejmowane są zwykłą większością głosów podczas głosowania.
Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji jury.
IX. Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w celu promocji
konkursu na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
2. Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z przyjęciem postanowień regulaminu.
X. Organizator i partnerzy konkursu
1. Organizator konkursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr1 w Bydgoszczy.
2. Konkurs jest organizowany w ramach popularyzacji programu: „Rok 2018 - rokiem
dziedzictwa przemysłowego”.
Koordynator konkursu:
Marek Hofman, ZSO nr 1 w Bydgoszczy (52) 339 83 30
e-mail: marek.hofman@gmail.com

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, ul. Plac Wolności 9, 85-004 Bydgoszcz,
zso01@edu.bydgoszcz.pl

