REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Matematyka Wokół Nas”
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Matematyczna Wokół Nas”, zwanego dalej Konkursem jest
Gmina Olecko.
2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „W przyszłość bez barier” w celu zmotywowania uczniów do
nauki, rozwoju kreatywności, innowacyjności, podniesienia poziomu kompetencji matematycznych.
3. Konkurs rozpoczyna się 15 listopada i trwać będzie do 15 grudnia 2017 r.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu, w tym ogłoszenie wyników nastąpi do 22 grudnia 2017 r.
5. Celem głównym konkursu jest promowanie matematyki, budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy
matematyką a sztuką fotografii. Konkurs ma na celu również wsparcie edukacji matematycznej, procesu
matematycznego myślenia, popularyzację wiedzy oraz kultury matematycznej, jak również pokazanie,
że fotografia pomaga zobaczyć pewne zależności oraz zjawiska matematyczne.
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do uczniów uczestniczących w projekcie „W przyszłość bez barier”.
2. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu.
III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić 1 fotografię konkursową.
2. Zgłoszona fotografia tradycyjna o wymiarach 13 x 18 winna być wykonane osobiście przez Uczestnika.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału te fotografie, które wcześniej publikowano, ani te, które były zgłaszane
wcześniej w innych konkursach.
4. Fotografia konkursowa ma ukazywać pojęcie, zagadnienie matematyczne, bądź obiekt, zjawisko
matematyczne.
5. Uczestnik zgłasza swój udział w Konkursie poprzez przedłożenie w szkole, do której uczęszcza,
tj. Szkole Podstawowej w Judzikach bądź Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich (do 15 grudnia 2017 r.) zgłoszenia konkursowego wraz z fotografią konkursową. Do fotografii załączona winna być informacja
zawierająca: imię i nazwisko wykonawcy, szkoła oraz klasa do której uczęszcza uczeń oraz tytuł fotografii.
6. Dodatkowo Uczestnik ma obowiązek przekazania wersji elektronicznej fotografii konkursowej
do Koordynatora szkolnego w swojej szkole. Koordynator szkolny gromadzi wersje elektroniczne fotografii
konkursowych, które następnie przekazuje Organizatorowi Konkursu.
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7. Jeśli na zgłaszanym do Konkursu zdjęciu widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnik jest zobowiązany uzyskać
zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii oraz na żądanie Organizatora
przedstawić taką zgodę na piśmie.
8. Zgłoszenie

zdjęcia

do

Konkursu

jest

równoznaczne

z

udzieleniem

przez

Uczestnika

zgody

na prezentowanie zgłoszonej fotografii na stronie internetowej Gminy Olecko, Szkoły Podstawowej
w Judzikach oraz Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich.
9. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszoną fotografię wyłącznie w czasie trwania Konkursu.
IV. KRYTERIA WYBORU FOTOGRAFII KONKURSOWYCH
1. Oceny fotografii konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Podstawowe kryteria oceny fotografii:
a)

wartość merytoryczna fotografii:
- walory dydaktyczne,
- zgodność z tematyką,

b) wartość techniczna fotografii:
- umiejętności warsztatowe,
c)

wartość artystyczna fotografii:
- walory artystyczne,
- walory estetyczne,
- oryginalność potraktowania tematu.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Jury, biorąc pod uwagę wartość merytoryczną, techniczną i artystyczną fotografii, do nagrodzenia wytypuje
trzy fotografie.
2. Zwycięzcom (3 uczniom) wręczone zostaną nagrody rzeczowe.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w szkole, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 22 grudnia 2017 r.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu wraz ze zgłoszeniem konkursowym znajduje się:


w Biurze projektu - Olecko, Plac Wolności 1, pokój nr 11
w Szkole Podstawowej w Judzikach
w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich



na stronie internetowej:
Gminy Olecko - http://um.olecko.pl/strona-340-w_przyszlosc_bez_barier_1.html
Szkoły Podstawowej w Judzikach - www.zsj.olecko.edu.pl
Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich - http://www.zsbo.olecko.edu.pl
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2. Uczestnik Konkursu, poprzez złożenie zgłoszenia konkursowego, akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.

Koordynator projektu
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