KONKURS FOTOGRAFICZNY

„OKIEM FACHOWCA”

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte ogłasza konkurs
fotograficzny, do którego zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły.
1. CEL i TEMAT KONKURSU
Pokazanie pracy danego zawodu w różnych warunkach: na praktykach, w terenie, w biurze,
w szkole, podczas pomiarów na placu szkolnym, na placu budowy, podczas gotowania,
strzyżenia, konserwacji samochodu itp. oraz ciekawych sytuacji związanych z przyszłym
zawodem, niekoniecznie związanych bezpośrednio z pracą lub nauką, pod warunkiem, że
z treści zdjęcia wynikać będzie tematyka i elementy związane z zawodem, w którym
kształci się uczeń.
2. LICZBA PRAC
Nie więcej niż cztery zdjęcia.
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Powiększenia kolorowe lub czarno-białe na papierze fotograficznym o formacie 15 x 21 cm.
Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie pseudonim autora i tytuł zdjęcia. Prosimy nie
zamieszczać na zdjęciach swoich danych personalnych.
Prace należy przekazać nauczycielom organizującym konkurs w dużej kopercie. Do koperty
ze zdjęciami należy dołączyć dodatkową, zamkniętą kopertę, w której należy podać
następujące dane:
• pseudonim autora,
• imię i nazwisko, klasę.
Prace należy dostarczać w płaskich, sztywnych kopertach, aby uniknąć ewentualnych
uszkodzeń.
4. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC
Do dnia 30 listopada 2019 roku.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Ogłoszenie wyników konkursu przez jury nastąpi w terminie do 15 grudnia 2019 roku.
6. NAGRODY
Dla zwycięzców konkursu (pierwsze 3 miejsca) przewiduje się nagrody.
7. WYSTAWA POKONKURSOWA
Wyróżnione prace będą zaprezentowane na stronie internetowej szkoły, w gablotach oraz
w formie wystawy w trakcie Dni Otwartych.
8. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
• Dostarczenie w podanym terminie prac fotograficznych.
• Dostosowanie się do wymogów określających liczbę zdjęć.
• Zgłoszenie się do konkursu oznacza akceptację jego warunków, a także zgodę na
publikację w Internecie lub inną prezentację zdjęć z podaniem imienia i nazwiska
autora.
• Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub nagradzane w innych konkursach.
• Prace przekazane przez autora mają być jego własnością.
• Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu.
• Jury oceniać będzie kreatywność, niebanalne spojrzenie na temat oraz poczucie
humoru.
• Do zdjęcia należy dołączyć zgodę osób fotografowanych na publikację wizerunku.
9. ORGANIZATORZY
mgr inż. Małgorzata Węgrzynowska
dr inż. Monika Piskorz-Joniec

