Dyrekcja
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29
z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu
oraz nauczyciele języka polskiego
serdecznie zapraszają do udziału
w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE
,,MOJE SELFIE Z OJCZYZNĄ”
ORGANIZOWANYM W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
POD PATRONATEM MARSZAŁKA SENATU RP
Pragniemy zachęcić uczniów Państwa szkoły do udziału w w/w konkursie. Mamy nadzieję,
że znajdzie on zainteresowanie wśród uczniów lubiących fotografować siebie i otoczenie.
TERMINY
Termin konkursu – od 07.05.2018 r. do 30.09.2018 r.
Termin zgłaszania prac – od 04.06.2018 r. do 30.09.2018 r.
CELEM KONKURSU JEST:
 Zachęcenie dzieci i młodzieży do radosnego świętowania stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.
 Kształtowanie postaw patriotycznych.
 Rozwijanie pasji twórczych poprzez sztukę fotografii.
SELFIE –rodzaj fotografii autoportretowej ,zazwyczaj wykonywanej z trzymanego w ręku
lub na kijku do selfie aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego. Fotografia
przedstawia zazwyczaj samego siebie (w tym przypadku osobę, która się fotografuje) lub
odbicie tej osoby w lustrze.

Prace należy przesłać do 23 września 2018 r. na adres
dorota.lugowska@psp15radom.pl

REGULAMIN KONKURSU








W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych w Radomiu.
Jest to konkurs indywidualny, jedna osoba może zgłosić jedno zdjęcie.
Na zdjęciu musi być tylko autor pracy.
Uczestnicy konkursu akceptują to, że ich zdjęcia zostaną wykorzystane
do publikacji na stronie internetowej szkoły i/lub do druku na wystawę
w celach promocyjnych szkoły.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia,
nazwiska oraz zdjęcia konkursowego.
Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC




Zgodność z tematyką konkursu
Pomysł i kompozycja
Walory artystyczne
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:
– uczniowie klas 0-3
– uczniowie klas 4-8;



Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

,,MOJE SELFIE Z OJCZYZNĄ”
ORGANIZOWANY W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Imię i nazwisko ucznia
.....................................................................................................................
Nazwa i adres szkoły
........................................................................................................................
Imię i nazwisko, e-mail, telefon nauczyciela, pod którego kierunkiem uczeń przygotował zdjęcie

…………………………………………………………........................................................
................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora konkursu (Publiczna Szkoła Podstawowa nr
29 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu) danych osobowych mojego dziecka wyłącznie na potrzeby
konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101 poz. 926 ze zm.).

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez organizatora konkursu
– zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. Z 2006, Nr 90,
poz. 631 z późn. zm.). Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet, prasa.

Data

……………………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna

………………………………

