REGULAMIN
Konkursu Fotograficznego „Gmina Wysoka w kadrze”
I.

Organizatorzy:
1. Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej

II.

Uczestnicy:
1. Konkurs adresowany jest do amatorów.
2. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy MiG Wysoka.
3. W przypadku osób niepełnoletnich przesłanie zdjęć oznacza zgodę
rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
5. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie.

III.

Cele i tematyka konkursu:
1. Promowanie walorów przyrodniczych obszaru Miasta i Gminy Wysoka.
2. Rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców
zainteresowania przyrodą, kulturą historią i tradycją własnego regionu.
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz umiejętności artystycznego
postrzegania małej ojczyzny.

IV.

Zasady udziału w konkursie
1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.
2. Fotografie powinny posiadać 1-go autora.
3. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia na adres
mailowy: fotokonkurswysoka@gmail.com do dnia 9 czerwca 2017 r.

4. Nadesłane prace należy opisać według szablonu:
 tytuł pracy,
 miejsce gdzie wykonano fotografię,
 imię i nazwisko autora,
 telefon kontaktowy.
5. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być zapisane w formacie plików
JPEG.
6. Fotografie mogą być zarówno w poziomie, jak i w pionie, kolorowe,
czarno-białe i w sepii.
7. Zdjęcia mogą być wykonane aparatem fotograficznym oraz telefonem
komórkowym (należy zachować jak najlepszą jakość zapisu obrazu).
8. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie np. korekty
kolorystyczne, retusz, fotomontaż itp.
9. Przesłane prace nie będą zwracane.
10. Przesłanie prac autorskich jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
konkursu oraz zgodą na publikację prac.
11.Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie
internetowej Gminy Wysoka oraz OUK Wysoka.
12.Nagrodzone prace zostaną pokazane podczas uroczystości "Utrwalenie
polskości na terenach przygranicznych połączone z tradycją Nocy
Świętojańskiej", która odbędzie się 24 czerwca 2017 r. w Starem.

V.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym
przez organizatora.
2. Ocenie podlegać będą:
 Walory artystyczne i estetyczne

 Kompozycja
 Pomysłowość
 Temat zdjęcia.
VI.

Nagrody:
1. Za I, II i III miejsce przewidziane nagrody rzeczowe.
2. Kategorie konkursowe:
 Szkoły podstawowe i gimnazjum
 Szkoły ponadgimnazjalne i dorośli

VII.

TERMINARZ
1. Ogłoszenie konkursu: 9 maja 2017 r.
2. Nadsyłanie prac od 9 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.
3. Poinformowanie laureatów o wynikach 20 czerwca 2017 r.
4. Ogłoszenie wyników konkursu 24 czerwca 2017 r. na stronie OUK
Wysoka.
5. Wręczenie nagród 24 czerwca 2017 r.

