KONKURS MATEMATYCZNO-FOTOGRAFICZNY FOTOMAT – ZSI SŁUPSK

KONKURS FOTOMAT

ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH W SŁUPSKU
ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W KONKURSIE

MATEMATYCZNO-FOTOGRAFICZNYM

FotoMat
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku. Prace
związane z organizacją konkursu koordynuje Agnieszka Kałuża-Horbaczewska.
2. Partnerem w organizacji konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Słupsku.
3. Regulamin konkursu dostępny jest w Zespole Szkół Informatycznych
w Słupsku, a także na stronie internetowej: http://www.zsi.slupsk.pl/
4. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Celem konkursu jest:
 Popularyzowanie matematyki wśród uczniów;
 Rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania matematyką
i fotografią;
 Zainteresowanie uczniów różnorodnością matematyczną w otaczającej
przestrzeni – w życiu codziennym, w przyrodzie, martwej naturze –
i uwiecznienie na fotografii;
 Rozwijanie wśród uczniów twórczej i kreatywnej postawy poprzez formę
artystycznego wyrazu;
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 Doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
6. Wymagania dotyczące prac konkursowych:
 Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż trzy zdjęcia
w formacie 30 cm na 40 cm;
 Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty
tonacji, kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny
retusz;
 W konkursie mogą brać udział wyłącznie te prace, które nie były nigdzie
publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie;
 Konkurs trwa do 15.06.2018. Wydrukowane na papierze fotograficznym
prace należy wysłać na adres: Zespół Szkół Informatycznych,
ul. Koszalińska 9, 76-200 Słupsk lub dostarczyć do sekretariatu
w godzinach 8.00 – 16.00 z dopiskiem FotoMat;
Niezależnie od dostarczonych prac w formie wydruku należy przesłać ich
wersję elektroniczną na adres koordynatora Konkursu: sekretariat@zsi.slupsk.pl
 Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszenia – stanowi ona
załącznik do regulaminu.
7. Przebieg konkursu:
 Nadesłane prace zaprezentowane zostaną na wystawie organizowanej
w dniach 18.06 – 22.06.2018 w ZSI w Słupsku. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi dnia 20.06.2018. Prace będzie oceniać Jury Konkursowe złożone
z przedstawicieli Liceum Plastycznego przy ZSI w Słupku, Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz młodzież Zespołu Szkół
Informatycznych – przy czym głosy jury będą liczone z wagą 0,75, zaś
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głosy młodzieży z ZSI z wagą 0,25;
Decyzja ta będzie ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania;
 Na trzy zwycięskie prace czekają nagrody rzeczowe. Organizator
konkursu może przyznać również wyróżnienia;
 Informacja o przyznanych nagrodach będzie umieszczona 21.06.2018 na
stronie szkoły: www.zsi.slupsk.pl w zakładce: Aktualności;
 Laureaci Konkursu i uczniowie wyróżnieni zostaną powiadomieni
o wygranej drogą e-mailową, koordynator dostarczy nagrody i dyplomy
do szkół macierzystych;
 Odbiór nagród przewidziano na 22.06.2018 podczas uroczystego
zakończenia roku szkolnego 2017/2018.
8. Postanowienia końcowe:
 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie
spełniających wymogów określonych w regulaminie;
 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac
uczestników oraz do wykorzystania nadesłanych zdjęć (także tych
nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych
Organizatora;
 Prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane;
 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego
danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu;
Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe.
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Karta zgłoszenia [do każdego zestawu zdjęć]
Konkurs matematyczno-fotograficzny FotoMat
dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

Tytuły prac (zestawu zdjęć, samodzielnych zdjęć):
1) …………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………….
Nazwisko i imię autora pracy, klasa:
……………………………………………………………………………………….
Nazwa i dokładny adres szkoły:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Dokładny adres mailowy i telefon do szkoły:
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
Nazwisko i imię opiekuna ucznia:
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….

…………………………….

…………………………..

Pieczątka szkoły/placówki

Podpis dyrektora szkoły/placówki
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