„Ubogi jest ten, kto nie zna i nie miłuje ziemi, na

której się urodził i żyje.
Podobny jest do drzewa bez korzeni.
Skąd może czerpać soki potrzebne do życia? W jaki
sposób będzie owocować?
Jak może on nakarmić swoje dzieci pozytywnymi
uczuciami do własnej ziemi,
jeśli sam ich nie zna? "
J. Engiel, M. Podlasiecka: „ Zeszyt Edukacji Regionalnej”

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Wiśniowej zaprasza
na

VII KONKURS FOTOGRAFICZNY
„TWARZ NASZEJ ZIEMI - PRZYRODA, KULTURA,
LUDZIE…”
Patronaty honorowe:

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Podkarpacki Kurator Oświaty
Troszcząc się o edukację i wychowanie młodego człowieka w duchu patriotyzmu,
poszanowania tradycji oraz znajomości kultury, przyrody i ludzi będących podstawą
zrozumienia przez niego obowiązków
i zadań wobec własnej miejscowości, regionu, kraju,
sięgajmy do skarbca wartości tkwiących w najbliższym środowisku.

Patronat medialny

1. Organizator
Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Twarz naszej Ziemi – przyroda, kultura, ludzie”
jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśniowej

2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest:
•

•

•
•

Propagowanie wśród młodzieży sztuki fotografowania, jako jednej z form
artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji
międzyludzkiej
znajdowanie magicznych miejsc i ludzi Podkarpacia , podkreślanie charakteru małej
ojczyzny- zwłaszcza jej tradycji i dorobku kulturowego miejscowości zamieszkania
i okolicy uczestników,
elementów przyrody ożywionej i nieożywionej
(charakterystyczne budowle, ciekawe obiekty, np. kapliczki, pomniki przyrody
i kultury, piękne widoki)
promocja Podkarpacia pod względem przyrodniczym i kulturowym,
promowanie talentów młodzieży szkół podstawowych

3. Uczestnicy
W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej z terenu województwa
podkarpackiego, który samodzielnie wykona, opisze i prześle lub osobiście dostarczy
fotografie zrobione na terenie województwa podkarpackiego w okresie trwania konkursu

4. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz
Konkurs trwa od 15 marca 2016 roku do 15 maja 2016 roku
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1.

przesłanie w określonym terminie maksymalnie trzech, wykonanych osobiście przez
uczestnika, opisanych wg wzoru (autor, tytuł, data i miejsce wykonania, krótka
refleksja na ich temat) fotografii w formacie nie mniejszym niż A4 oraz na płytce CD
lub innym nośniku pod adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny,
Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Wiśniowej
38-124 Wiśniowa 76
Woj. podkarpackie

2. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dołączonego do regulaminu),
3. zaakceptowanie warunków uczestnictwa w Konkursie („Oświadczenie Uczestnika Konkursu”).

5. Rozstrzygnięcie Konkursu
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi, po ocenie prac przez jury, w drugiej połowie
maja, w czasie uroczystej gali konkursowej, która odbędzie się w hali
widowiskowo-sportowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiśniowej, na która
zostaną zaproszeni wyróżnieni i nagrodzeni uczestnicy.
 Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy.
UWAGA: do konkursu nie będą dopuszczane zdjęcia wykonane niesamodzielnie,
niezwiązane z naszym regionem, zrobione przed ogłoszeniem konkursu !!!

6. Informacje dodatkowe
 Prace konkursowe może przesyłać jedynie Uczestnik, który dopełni wszystkich wyżej
wskazanych czynności formalnych.
 W Konkursie wezmą udział prace fotograficzne, które spełnią wymogi techniczne
opisane w Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przesłane do
Organizatora, tj. najpóźniej do 15 maja 2016 roku (włącznie) znajdą się w posiadaniu
Organizatora.
 Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 Poprzez przesłanie zdjęcia (lub zdjęć) na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał
się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 Więcej informacji można uzyskać:
• Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wiśniowej- Agnieszka Flaga; tel. 172775016
• lub kierując zapytanie pod adres email: apomki@interia.pl

Zapraszamy do udziału w
konkursie!

Informacje o przebiegu imprezy z poprzedniego roku można zobaczyć na
naszej stronie internetowej:
http://www.sp-wisniowa.pl/news/540/uroczysta-gala-rozdania-nagrod-w-viwojewodzkim-konkursie-fotograficznym

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W VI EDYCJI
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „TWARZ MOJEJ ZIEMI- PRZYRODA,
KULTURA, LUDZIE”

IMIĘ …………………………………………………………………………………………….

NAZWISKO ……………………………………………………………………………………

KLASA………………………………………………………………………………………….

NAZWA SZKOŁY ……………………………………………………………………………..

ADRES SZKOŁY I TELEFON
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY SPRAWUJĄCEJ OPIEKĘ MERYTORYCZNĄ
…………………………………………………………………………………………………..
MAIL I TEL. OSOBY ODPOWIEDZIAALNEJ ZA KONTAKT Z ORGANIZATOREM
KONKURSU…………………………………………………………………………………

Oświadczenie
1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka
……………………………………………….…………………
w VI edycji KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „TWARZ MOJEJ ZIEMI- PRZYRODA,
KULTURA, LUDZIE” organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkołę
Podstawową im Marii Konopnickiej w Wiśniowej.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego
warunki.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Zespół
Szkolno-Przedszkolny, Szkołę Podstawową im Marii Konopnickiej w Wiśniowej zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr
101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że przekazanie danych
jest dobrowolne oraz że jestem świadomy faktu, że przysługuje mi prawo wglądu w dane,
prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i
do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
4. Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka w zakresie
związanym z powyższym konkursem, a w szczególności do umieszczenia go na stronie
internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkołę Podstawową im Marii Konopnickiej w
Wiśniowej.
…………………………………………………………….
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

