Patronat honorowy:

INSTYTUT PRYMASOWSKI
STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Organizatorzy:
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Byczynie
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Opolu

ZSGLiZ – Publiczne Gimnazjum w Byczynie

Współorganizatorzy:
Burmistrz Miasta Byczyna
– Pan Robert Świerczek
Proboszcz Parafii Trójcy Świętej w Byczynie
– Ksiądz Kanonik Tadeusz Jaśkiewicz

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą:
Anna Pliszek – tel. 607 943 260;
Krzysztof Chojak - tel. 601 830 838;
e-mail: wyszynskikonkurs@gmail.com

„Myšli i rozważania Stefana Kardynała
Wyszyńskiego o rodzinie
- w obiektywie młodego pokolenia”

ORGANIZATORZY

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Byczynie
i Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Byczynie

Temat konkursu
„Myśli i rozważania Stefana
Kardynała Wyszyńskiego o rodzinie
- w obiektywie młodego pokolenia”
CELE KONKURSU
1.Organizatorzy konkursu pragną zachęcić młodzież do fotografowania, otaczającego
nas świata, miejsc, w których żyjemy, w kontekście nauk Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
2.Zwrócenie uwagi na doniosłą rolę Rodziny w naszym życiu.
3.Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodego pokolenia.
4.Zwrócenie uwagi na wartości chrześcijańskie, płynące z nauki Kardynała Stefana
Wyszyńskiego .
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
2.Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. Zgłoszone fotografie
mogą stanowić cykl zdjęć.
3.Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą
tradycyjną lub cyfrową. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej
nagradzane w innym konkursie fotograficznym.
4.Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.
5.Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę / zał.3
6.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest doręczenie organizatorom, wypełnionej
i własnoręcznie podpisanej, karty zgłoszeniowej, stanowiącej / zał.2 załącznik do
niniejszego regulaminu.
7.Zasady przeprowadzenia konkursu:
a)Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
b)Uczestnicy konkursu przesyłają organizatorom zdjęcia w wersji tradycyjnej
analogowej/format A4 -21x29,5/ lub elektronicznej/cyfrowej, zamieszczone na płycie
CD/DVD. Fotografie mają zostać zapisane w formacie JPG, w rozdzielczości 300 dpi
i rozmiarze krótszego boku nie mniejszym niż 21 cm.
c)Płyta CD/DVD musi być opisana w sposób umożliwiający identyfikację uczestnika
konkursu - dołączona metryczka do koperty / zał.3
d)Prace powinny zostać doręczone organizatorom w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 20 kwietnia 2015r.
e)Termin ogłoszenia wyników ustala się na dzień 05 maja 2015 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tego terminu. Informacja zostanie
przekazana pocztą elektroniczną i umieszczona na stronie organizatorów.
g)Nadesłane zdjęcia i płyty CD/DVD nie podlegają zwrotowi.
h)Termin wręczenia nagród i wystawy pokonkursowej, zostanie ustalony przez
organizatorów i podany laureatom pocztą elektroniczną i umieszczony na stronie
organizatorów.

PODZIAŁ NAGRÓD
Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą
przedstawiciele organizatorów oraz zaproszeni goście.
Organizatorzy w kategoriach: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne, przewidują
przyznanie nagród: I, II i III (rzeczowe), wyróżnienia, dyplomy i nagrody specjalne.
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.
Nagrody nieodebrane przez laureatów do 30 czerwca 2015 r. przechodzą do puli
nagród kolejnej edycji konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Prace niezawierające karty zgłoszeniowej, niespełniające wyżej określonych
wymagań formalnych, przesłane na nieprawidłowy adres i prace niezgodne
z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod
uwagę.
2.Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane; mogą być natomiast odebrane po
jego zakończeniu w Publicznym Gimnazjum w Byczynie w terminie do 30 czerwca 2015
r.
3.Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.
4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników
konkursu w prasie, TV , internecie i katalogu w celach promocji konkursu. Laureaci
konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu oraz pocztą
elektroniczną na adres mailowy podany przez Uczestnika.
5.Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu
przez autorów oraz przez ich prawnych opiekunów /w przypadku osób
niepełnoletnich/.
6.Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą
przetwarzane przez organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.
7.Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba
nadsyłająca jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych
zostały unormowane i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie
i publikowanie wizerunku, również dla celów reklamowych konkursu. Osoba,
nadsyłająca zdjęcia, przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi
zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu.
Organizatorzy przewidują również prezentację wystawy pokonkursowej w innych
instytucjach oraz ośrodkach kultury.
8.Laureaci na wernisaż przyjeżdżają na koszt własny i są ubezpieczeni przez jednostkę
delegującą.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Prace na konkurs i CD/DVD wraz z kartą zgłoszenia, prosimy nadsyłać
(lub składać osobiście) na adres:

ZSGLiZ - Publiczne Gimnazjum w Byczynie
ul. Borkowska 3 , 46-220 Byczyna
z dopiskiem: Foto Konkurs – Wyszyński
Koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu.

