Regulamin konkursu językowo- fotograficznego „W BARWACH ITALII”

1. Cel i tematyka konkursu: Celem konkursu jest pokazanie różnorodności kulturowej
Włoch i promocja nauki języka włoskiego.
Tematyką Konkursu są symbole- wszystko to, co kojarzy się z Italią (pejzaże, ludzie, historia,
literatura, kuchnia itd.) Wykonane fotografie muszą być utrzymane w kolorach włoskiej flagi.
2. Uczestnicy konkursu: Konkurs " W barwach Italii " adresowany jest do uczniów szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz liceum zainteresowanych Włochami i fotografią.
3. Zgłaszanie prac:
a. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie
elektronicznej na adres edith_ka@wp.pl. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku
nie może przekroczyć 500 KB.
b. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia.
c. W przesłanym e-mailu powinny znajdować się następujące dokumenty:
− zgłoszenie wraz z oświadczeniem,
− tytuł fotografii,
− plik JPG podpisany nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 20 października 2018r.
5. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy. Prace niespełniające wymogów regulaminu
konkursu zostaną odrzucone.
6. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
a. Zamieszczenie fotografii na stronie internetowej szkoły oraz na stronie facebook (link ze
strony internetowej)
b. Zamieszczenie zdjęć na wystawie pokonkursowej .
7. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani
naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i
osobistych praw autorskich.
8. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu:
a. Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie jury.
b. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu biorąc pod uwagę wartość
artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
c. Spośród nadesłanych prac jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie
miejsce w kategorii szkoła podstawowa, gimnazjum oraz liceum.
d. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

e. Decyzja jury zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły oraz na stronie facebook
(link ze strony internetowej)
9. Nagrody zostaną wręczone dnia 26 października 2018r.
10. Postanowienia końcowe:
a. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
b. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
c. Zgłoszenie fotografii do konkursu i wysłanie formularza zgłoszeniowego konkursu jest
jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu.

