REGULAMIN KONKURSU

DO TWARZY CI Z NIEPODLEGŁĄ
(konkurs fotograficzny z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości)
Celem konkursu jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
pogłębienie wiedzy o jej historii, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
i rozumienia patriotyzmu w swoich "małych ojczyznach" (regionie, mieście, osiedlu, szkole).
Zadaniem uczniów jest wizualizacja własnego poczucia patriotyzmu na fotografii, ukazanie
dumy z bycia Polakiem, Łodzianinem etc. Od samego autora zależy interpretacja tematu i
niekoniecznie musi zamieszczać na zdjęciu swój wizerunek – co może sugerować tytuł
konkursu.
1. Konkurs organizowany jest przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. prof.
Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi.
2. Konkurs jest otwarty dla chętnych uczniów (szkół podstawowych (klasy 4-7),
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) uczących się na terenie Łodzi.
3. Interpretacja tematu zależy od uczestnika.
4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Każdy Autor może przesłać jeden
zestaw prac – do 3 zdjęć. Zestaw traktowany jest jako jedna praca.
5. Format zdjęć – odbitki czarno-białe lub barwne w formacie od 20 x 30cm do 30 x 40cm
(krótszy bok min. 20, dłuższy max. 40cm).
Prace należy przesyłać w płaskich, sztywnych opakowaniach. Na odwrocie zdjęcia
powinno znajdować się godło autora oraz podstawowe informacje o zdjęciu – tytuł
oraz miejsce wykonania. Do prac powinna być dołączona zaklejona koperta z tym
samym godłem, wewnątrz której na kartce należy podać imię, nazwisko, email, adres
szkoły lub placówki wychowawczej).
6. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury. Decyzje jury są ostateczne.
Jury przyzna następujące nagrody: Grand Prix – nagroda za najlepsze zdjęcie
w konkursie; dwa równorzędne wyróżnienia.
7. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
8. Terminy:
 Nadsyłania prac – do 27.04.2018 r.
 Obrady jury, ogłoszenie wyników – 07.05.2018 r.
 Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas Nocy Muzeów, 19 maja 2018 r. w
Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi.
9. Adres nadsyłania prac:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, ul. Wólczańska 202, 90-531 Łódź
(z dopiskiem konkurs „Do twarzy ci z Niepodległą”).
10. Prace nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy będą eksponowane
na wystawie pokonkursowej. Biblioteka nie odsyła nadesłanych prac ich autorom.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
na potrzeby trwania niniejszego konkursu.
11. Nadesłanie prac oznacza akceptację Regulaminu.
12. Wszelkich informacji udziela komisarz konkursu:
Tomasz Szymański (Wydział Informacji PBW w Łodzi)
tel. 42 636-12-50, informacja@pbw.lodz.pl

