Kielce 25.03.2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
OBLICZA MOJEGO MIASTA – Literackie ścieżki.
Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Oblicza mojego miasta.
W tym roku zadaniem uczestników będzie wędrówka literackimi ścieżkami miasta,
fotografowanie ulic, budynków, pomników, skwerów i innych obiektów swą nazwą związanych
z pisarzami lub poetami. Zachęcamy do fotografowania miejsc nie tylko znanych, ale także tych
mniej popularnych.
I.

ORGANIZATOR KONKURSU
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach.

II

WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU
1. Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski w Kielcach;
2. PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach.

III.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

ZAŁOŻENIA KONKURSU
Celem konkursu jest sfotografowanie wybranych obiektów: ulic, budynków, pomników,
skwerów itp., noszących nazwisko pisarza lub poety.
Przedmiotem konkursu powinny być Kielce.
Konkurs adresowany jest do młodzieży od lat 12 i dorosłych niezwiązanych zawodowo
z fotografią.
Prace przesłane na konkurs oceni komisja składająca się ze znanych kieleckich artystów
fotografików.
Fotografie oceniane będą w 3 kategoriach:
I młodzież od lat 12 do 15
II młodzież od lat 16 do 18
III dorośli
Kryteriami oceny będą:
- własna inwencja autora,
- twórcze podejście do dokumentowania wybranego miejsca,
- wartość techniczna fotografii,
- walory artystyczne fotografii.
Na konkurs można złożyć do 3 samodzielnie wykonanych fotografii, podpisanych na
odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwę fotografowanego obiektu.
Fotografie powinny być wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie
A-4 i nie zawierać znaków, cyfr. Do zgłaszanych prac należy również dołączyć ich
wersję elektroniczną (na płycie CD lub wysłać pocztą na adres
bozena.iwan@mbp.kielce.pl)
Prace można składać osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach
ul. Konopnickiej 5 lub w najbliższej Filii MBP z dopiskiem: konkurs fotograficzny.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
OBLICZA MOJEGO MIASTA- Literackie ścieżki

Imię i nazwisko autora:...……………………………………………………………………….
Wiek …………………………………lat
Adres e-mail…………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………................
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego ……………………………………………….

- Oświadczam, że prace fotograficzne nadesłane na konkurs zostały wykonane przeze mnie
i przysługują mi do nich wszelkie prawa autorskie.
- Nieodpłatnie przenoszę na organizatora konkursu własność egzemplarzy nadesłanych prac
konkursowych.
- Przekazuję prawa do wykorzystywania swoich prac we wszystkich działaniach związanych
z upowszechnieniem i promocją konkursu.
- Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.
- Zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych.
(Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 133, poz. 833,
z późniejszymi zmianami. Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi
zmianami).

…………………………….
(Miejscowość i data)

…………………………………………………………….
(podpis uczestnika konkursu / w przypadku osób niepełnoletnich rodzica lub opiekuna prawnego)

