W roku jubileuszu 190. rocznicy urodzin Cypriana Norwida serdecznie zapraszamy młodzież
z Państwa szkoły do udziału w 7. edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego

BLIŻEJ

NORWIDA 2011.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
1. Każdy uczestnik składa (w bibliotece szkoły) lub nadsyła w nieprzekraczalnym terminie do
7 listopada 2011 roku prace:
- w kategorii miejsca związane z Cyprianem Norwidem – nie więcej niż pięć zdjęć,
- w kategorii inspiracje twórczością Norwida – nie więcej niż pięć zdjęć.
2. Oceniane będą zdjęcia wykonane przez jednego autora.
3. Prace muszą być na papierze fotograficznym o wymiarach min. 15 x 21 (wymagane jest
dołączenie zapisu na CD).
4. Jury oceniać będzie prace oryginalne i samodzielne, ciekawe, twórcze, nowatorskie,
niepowtarzalne oraz dobre technicznie.
5. Przesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym, bezterminowym, nieograniczonym
terytorialnie udzieleniem prawa do niekomercyjnego wykorzystania przez organizatora prac
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy Prawo autorskie i prawa
pokrewne, w szczególności: publikacja drukiem, zapis elektroniczny i za pośrednictwem
Internetu, wystawy pokonkursowe, działania promocyjne i edukacyjne, publikacje prasowe
związane z konkursem, bądź też z działalnością organizatora oraz udostępnianie prac innym
zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach
eksploatacji. Zgoda udzielona jest na czas nieograniczony.
7. O wynikach pracy komisji będą zawiadomieni tylko finaliści i laureaci; brak zawiadomienia
będzie równoznaczny z niezakwalifikowaniem prac na pokonkursową wystawę.
8. Oficjalne ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i otwarcie wystawy prac uczniów nastąpi
1 grudnia 2011 roku o godz. 1200– wraz z uroczystym zakończeniem wszystkich konkursów
z cyklu BLIŻEJ NORWIDA 2011 (plastycznego, recytatorskiego i poezji śpiewanej).
9. Każda praca musi być opatrzona trwale przymocowaną na odwrocie kartą informacyjną wg
wzoru:
Imię i nazwisko
uczestnika, wiek

Imię i nazwisko
nauczyciela lub
opiekuna

Wyraźna pieczątka szkoły
lub instytucji

Informacja o
fotografowanym
miejscu, obiekcie lub
tekście będącym
źródłem inspiracji

Zgoda na warunki konkursu
– potwierdzona podpisem
autora
oraz osób uwidocznionych
na zdjęciach

10. Do zgłoszenia musi być dołączone oświadczenie wg. zamieszczonego wzoru. zał. 1
Ryszard Wojciechowski – dyrektor XXIV LO
Maria Rybińska, Sławomir Dmowski – kuratorzy konkursu

