Wojewódzki Konkurs Fotograficzny z okazji Roku Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
na pracę interpretującą myśl:
"Światu potrzeba dziś więcej wrażliwych serc niż zimnej stali!"
(S. Wyszyński)

PATRONAT HONOROWY

Cele konkursu:
Uczczenie Obchodów Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wzbudzenie w młodych ludziach refleksji nad słowami kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni twórczej.
Rozbudzanie pasji fotograficznej młodego pokolenia.
Promowanie młodych talentów.

Przedmiotem konkursu jest ciekawe i oryginalne ukazanie w formie fotograficznej interpretacji
tytułowej myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Adresaci:
Konkurs skierowany jest do uczniów z województwa lubelskiego, uczęszczających do szkół
podstawowych lub wychowanków burs i internatów.

Regulamin konkursu:
I. Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Bursa Szkolna Nr 5 w Lublinie
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z województwa lubelskiego, uczęszczający do szkół
podstawowych lub wychowankowie burs i internatów.
3. Każdą placówkę mogą reprezentować maksymalnie 3 osoby. Każdy uczestnik może zgłosić do
konkursu max. 2 fotografie.
4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych, dostarczając zgodę wraz z fotografią konkursową.
5. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.
6. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.
II. Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 fotografie o wymiarach 21 cm x 30 cm., zgodne
z tematem konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac nie spełniających kryteriów.
3. Nadesłane zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność
uczestnika.
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4. Fotografie powinny być opisane (z tyłu zdjęcia – imię i nazwisko autora, nazwa placówki, tytuł
pracy).
5. Uczestnicy konkursu dołączają do zgłoszonych prac:
a. Kartę zgłoszenia
b. Zgodę na udział w konkursie uczestnika pełnoletniego lub zgodę rodzica na udział
w konkursie uczestnika niepełnoletniego
c. Zgodę nauczyciela zgłaszającego na przetwarzanie danych
6. Fotografie należy dostarczyć osobiście do dnia 22.11.2021do siedziby Organizatora lub nadsyłać
na w formie przesyłki pocztowej na adres: Bursa Szkolna Nr 5, ul. Pogodna 52a; 20-337 Lublin.
Na kopercie należy umieścić dopisek „praca konkursowa”.
7. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów
lub w przypadku niepełnoletnich uczestników przez ich opiekunów prawnych

III. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny prac konkursowych dokona jury wybrane przez Organizatora.
2. Wyniki działań jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
3. Wszystkie prace wyróżnione zaprezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wystawa pokonkursowa zostanie zorganizowana w dn.
1 grudnia 2021 r. w Bursie Szkolnej Nr 5 w Lublinie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, formy rozstrzygnięcia i podsumowania
konkursu w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego
IV. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
3. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na utrwalenie ich wizerunku podczas uroczystości wręczenia
nagród połączonej z wernisażem nagrodzonych prac, oraz późniejszą jego publikację
w Internecie i materiałach drukowanych dotyczących konkursu.
4. Koordynatorkami konkursu są:
mgr Teresa Bielak – tbielak@bursa5.lublin.eu
mgr Anna Mikłasz – amiklasz@bs5.lublin.eu
tel. kontaktowy (81) 744 44 22
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