Szkolny Konkurs Fotograficzny
”Sfotografuj wiersz”

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół w Sławnie do udziału w drugiej edycji Szkolnego
Konkursu Fotograficznego „Sfotografuj wiersz”. Tematem fotografii powinna być poezja
wybranego „kaskadera literatury”, czyli: Andrzeja Bursy, Haliny Poświatowskiej, Edwarda
Stachury i Rafała Wojaczka. Chcemy, by źródłem Waszych pomysłów, były poetyckie słowa,
które mają wpływ na człowieka XXI wieku i które ciągle nas obchodzą. W realizacji prac
konkursowych proponujemy wykorzystanie szkolnej biblioteki, czytelni i naszych zasobów
książkowych. Regulamin konkursu zamieszczamy niżej.

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego
”Sfotografuj wiersz”
1. Konkurs Fotograficzny ”Sfotografuj wiersz” jest organizowany przez nauczyciela
bibliotekarza – Agnieszkę Smutek, nauczyciela wiedzy o kulturze – Barbarę Gębusię i
polonistę, Jarosława Strześniewskiego.
2. Celem konkursu jest promowanie książek i czytelnictwa, szczególnie poezji, poprzez
ogólnie dostępne media w społeczności lokalnej, inspirowanie aktywności twórczej
młodzieży oraz rozwijanie pasji związanych z fotografią.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka
Dąbrowskiego.
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4. Prace powinny przedstawiać, w dowolnej fotograficznej konwencji, np. takie tematy:
od wiersza do obrazu; między słowami a fotografią; korespondencja poezji z
fotografią, obrazowość poezji; poetycki bunt itp. Chcemy, by źródłem Waszych
pomysłów, były poetyckie słowa, które mają wpływ na człowieka XXI wieku i które
ciągle nas obchodzą.
5. Zdjęcia nie mogą zawierać treści pornograficznych, dyskryminujących jakieś grupy
społeczne, obrażających uczucia religijne, nie mogą w żaden sposób przedstawiać
substancji niedozwolonych ani związanych z nimi symboli oraz nie mogą
przedstawiać treści ogólnie uznawanych za obraźliwe.
6. Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedno zdjęcie lub jeden zestaw składający się
z 2-3 zdjęć w postaci kolorowych lub czarno-białych odbitek lub wydruków
fotograficznych w formacie co najmniej 15x20 cm w nieprzekraczalnym terminie: 9
maja 2012 r. Proponujemy jednak format 21x30 (A4), uzyskacie lepsze efekty, a koszt
tylko 5zł.
7. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace:
 publikowane wcześniej (także w formie elektronicznej),
 wykonane na odpłatne zlecenie,
 realizowane przy udziale Organizatorów konkursu,
 do których prawa autorskie należą do innych podmiotów.
8. Prace należy z tyłu opisać w następujący sposób:
a. - tytuł zdjęcia,
b. - imię i nazwisko autora,
c. - klasa.
9. Zdjęcia należy składać u nauczycieli wiedzy o kulturze, a uczniowie, którzy
zakończyli kurs tego przedmiotu - w czytelni, u pani Agnieszki Smutek.
10. Terminarz konkursu: ostateczny termin dostarczenia zdjęć: 29.05.2013 r.; wyniki
konkursu i wernisaż wystawy: 7.06.2013 r. O doborze prac na wystawę decydują
organizatorzy.
11. Przy ocenie prac Szkolna Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
a. walory artystyczne,
b. jakość techniczną.
12. Nagrody dla zwycięzców to darmowe bilety na dowolnie wybrany seans filmowy
Kina SDK.
13. Uwagi końcowe: uczestnicy i ich prawni opiekunowie przystępując do konkursu,
wyrażają zgodę na publiczne prezentowanie prac; zgłaszający do konkursu uczestnik,
tym samym oświadcza, że jest autorem i nie łamie praw autorskich innych osób.
Agnieszka Smutek
Barbara Gębusia
Jarosław Strześniewski

2

