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§1
1. Organizatorem konkursu jest:
Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie.
2. Patronat honorowy, medialny, partnerzy:
1) Burmistrz Józefowa,
2) Lubelski Kurator Oświaty,
3) Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów,
4) Przewodniczący Rady Miejskiej w Józefowie,
5) Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie,
6) Roztoczański Park Narodowy,
7) Liga Ochrony Przyrody,
8) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze - Koło w Józefowie,
9) Polskie Radio Lublin,
10) Model Opakowania Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju.
§2
1. Celem konkursu jest:
1) poznanie środowiska przyrodniczego,
2) rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych,
3) uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody,
4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie
fotografii i form literackich,
5) kształtowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wrażliwości na słowo pisane,
6) promocja walorów przyrodniczo – krajobrazowych Polski.
2. Przedmiot fotografii i formy poetyckiej: przyroda ożywiona i nieożywiona oraz krajobrazy
i pejzaże.
3. Konkurs polega na przesłaniu nie publikowanego dotychczas: jednego zdjęcia wraz z opisem
w formie poetyckiej lub prozatorskiej. Językowy opis musi korelować ze zdjęciem.
Maksymalna objętość tekstu zgłaszanego do konkursu to jedna strona formatu A4,
zadrukowanego czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza. Fotografie
mogą być wykonane w technice: kolorowa, czarno-biała, sepia. Zmiany polegające na
fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne. Dopuszcza się jedynie
fotografie i teksty nie zgłaszane do innych konkursów.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach internetowych: www.ejozefow.pl ,
www.spjozefow.hekko.pl , www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl.
5. Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu: Edyta Nieśpiał, Dorota Momot,
Beata Droździel, Zofia Gaj–Radymiak, Marta Ostasz, Jolanta Lal–Szkałuba. Telefony
kontaktowe: 846878079, 602125995, e-mail: spjozefow@interia.pl.
§3
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych,
ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.
2. Podzielony jest na następujące kategorie:
1) szkoły podstawowe klasy I-III,
2) szkoły podstawowe klasy IV-VI,
3) szkoły gimnazjalne,
4) szkoły ponadgimnazjalne i dorośli.
3. Oceny prac dokona jury konkursu powołane przez organizatora.
4. Ocenie podlegać będzie:
1) zgodność prac z tematyką konkursu,

gimnazjalnych,
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2) korelacja tekstu z fotografią,
3) poprawność stylistyczna i językowa pracy literackiej,
4) wartość artystyczna i oryginalność prezentowanych prac zachęcająca odbiorcę do
odwiedzenia przedstawionego na fotografii miejsca.
5. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.
6. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.
7. Decyzje jury są ostateczne.
§4
1. Prace na konkurs należy przesłać nagrane na płycie CD pocztą tradycyjną w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno-Literacki „Zamknij
w kadrze, opowiedz piórem” na adres: Szkoła Podstawowa im. Mieczysława
Romanowskiego w Józefowie, ul. Górnicza 21, 23-460 Józefów, dostarczyć osobiście do
sekretariatu szkoły lub przesłać e-mailem na adres: spjozefow@interia.pl wraz
z dołączonym podpisanym i zeskanowanym formularzem zgłoszeniowym.
2. Płyta CD przesłana na konkurs powinna zawierać:
1) fotografię w formacie JPG o minimalnej wielkości obrazu 1920 x 2460 pikseli,
2) tekst literacki w pliku WORD w formacie doc. (zdjęcie i tekst muszą mieć taki sam
tytuł),
3) płytę należy opisać: imię i nazwisko autora, kategoria.
3. Oceniane będą tylko prace z dołączonym wypełnionym i podpisanym formularzem
zgłoszeniowym.
4. Prace, które wpłyną po terminie nie będą oceniane. W przypadku zgłoszeń przesyłanych
pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku zgłoszeń e-mailem data wpłynięcia
do skrzynki.
§5
1. Harmonogram konkursu:
1) nadsyłanie prac na konkurs do 03.04.2017r.
2) ogłoszenie wyników 05.05.2017r.
3) uroczyste wręczenie nagród 19.05.2017r. w Szkole Podstawowej im. Mieczysława
Romanowskiego w Józefowie.
2. Wyniki
konkursu
zostaną
umieszczone
na
stronach
internetowych:
www.spjozefow.hekko.pl , www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl , www.ejozefow.pl.
3. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni drogą e-mailową.
4. Zdjęcia i ich opisy prezentujące wysoki poziom merytoryczny i artystyczny zostaną
zaprezentowane na multimedialnej wystawie pokonkursowej na stronach: www.ejozefow.pl,
www.spjozefow.hekko.pl, www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl oraz na wystawie podczas
wręczania nagród i w publikacji pokonkursowej.
§6
1. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba zgłaszająca:
1) jest autorem/autorką zgłoszonych zdjęć, tekstów i posiada do nich niczym
nieograniczone prawa autorskie, a zgłoszone zdjęcia i prace literackie nie były
publikowane oraz nagradzane w innych konkursach,
2) przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
3) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. Nr 922).
4) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac w dowolnym czasie
i formie w celach promocji przez organizatorów, partnerów i sponsorów konkursu.
2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
UDZIAŁU W III OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
FOTOGRAFICZNO-LITERACKIM
„Zamknij w kadrze, opowiedz piórem”

Imię i nazwisko autora: …………………………………………………………………..…….
Tytuł fotografii i tekstu …………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły (w przypadku osób dorosłych adres zamieszkania) ……………………
………………………………………………………………………………………………..…
Klasa: ……………….
E-mail kontaktowy: ……………………………………………………….
Kategoria:
Kat. I – szkoły podstawowe kl. I-III *
Kat. II – szkoły podstawowe kl. IV-VI*
Kat. III – szkoły gimnazjalne*
Kat. IV – szkoły ponadgimnazjalne i dorośli*
* właściwe podkreślić

Niniejszym oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno-Literackiego „Zamknij
w kadrze, opowiedz piórem” i w całości akceptuję wszystkie jego warunki.
2. Jestem autorem w/w prac i posiadam do nich niczym nieograniczone prawa autorskie.
3. Zgłoszone zdjęcia i prace literackie nie były modyfikowane, publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie majątkowych praw autorskich w zakresie prezentowania fotografii
i tekstu przez organizatorów konkursu, partnerów i sponsorów ( wystawy multimedialnej, promocji i reklamy
Konkursu), w publikacji pokonkursowej z podaniem danych autora (imię, nazwisko, nazwa szkoły, klasa).
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów Konkursu zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych..(tj. Dz.U. z 2016r. poz.922).

…..….....................................................................
miejscowość, data i czytelny podpis autora fotografii i tekstu

…...........................................................................
miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
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