REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„JESIEŃ WIERSZEM MALOWANA”
__________________________________________________________________________________________________________

I. Organizator konkursu
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, ul. Najświętszej Marii
Panny 14-16, 88-100 Inowrocław, tel. 52 30 70 170
pod Honorowym Patronatem Starosty Inowrocławskiego – Wiesławy Pawłowskiej
II. Cele konkursu:
• Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
• Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form
plastycznych.
• Popularyzacja fotografii jako kreatywnej formy wyrażania sztuki.
• Pielęgnowanie literackiego dziedzictwa narodowego.
• Promocja młodych talentów.
• Propagowanie wśród młodych literatury i rozwijanie zainteresowań
artystycznych.
III. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
1.Konkurs adresowany jest do: uczniów szkół ponadpodstawowych oraz placówek
wychowania pozaszkolnego
2.Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie reprezentujący szkołę lub placówkę z terenu
powiatu inowrocławskiego oraz osoby indywidualne zamieszkałe na terenie powiatu
inowrocławskiego.
3.Uczestnicy wykonują jedną fotografię zainspirowaną poezją lub prozą o tematyce
jesiennej.
4. Prace fotograficzne – zdjęcia lub wydruki komputerowe – nie mniejsze niż format - A5.
5. Nadesłane prace powinny być podpisane na odwrocie. Opis powinien zawierać:
•
•
•

Imię i nazwisko autora, wiek i numer telefonu uczestnika lub opiekuna,
Nazwisko autora, tytuł i treść utworu literackiego będącego inspiracją pracy
plastycznej,
pieczęć szkoły, imię, nazwisko i telefon nauczyciela kierującego na konkurs.

•

Każda praca musi zawierać dołączoną kartę uczestnika z podpisaną zgodą na
przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu – do pobrania na
stronie www.mdk-inowroclaw.pl w zakładce „konkursy”.

7. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Młodzieżowego Domu Kultury
im. J. Korczaka, ul. NMP 14 – 16, 88-100 Inowrocław.
8. Nieprzekraczalny termin dostarczania prac mija 15 listopada 2022 roku.
IV. Kryteria oceny nadesłanych prac:
1.Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Jury, która dokona oceny prac
i wyłoni laureatów WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „JESIEŃ WIERSZEM
MALOWANA”.
2.Jury oceniać będzie prace uczestników konkursu według następujących kryteriów:
•
•
•

Zgodność pracy z tematem konkursu.
Estetyka, oryginalność, pomysłowość wykonanych prac.
Walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

V. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie będą dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca oraz
dyplomy dla placówek delegujących.
2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu w
Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w piątek, 25 listopada 2022 r. o godz. 18.30.
VI. Uwagi końcowe
1. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby
organizacji i promocji konkursu.
2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik zgadza się na użycie wizerunku, fotografowanie
i nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów dotyczących Konkursu na stronie
i facebooku Organizatora oraz w mediach lokalnych.
3. W przypadku zaostrzenia lub zmiany obostrzeń wprowadzanych ze względu na
pandemię COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu
rozstrzygnięcia Konkursu i wręczenia nagród, informując o zaistniałym fakcie na stronie
mdk-inowroclaw.pl.
Zapraszamy do udziału w Konkursie

