Regulamin konkursu fotograficznego
"Szkoła do której chodzę, ludzie, których spotykam"
1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości oraz Marek Podgórski.
2. Celem konkursu jest prezentacja:
- sylwetek nastolatków uczęszczających obecnie do naszej szkoły;
- osób pracujących w II LO;
- samego liceum;
- popularyzacja fotografii wśród uczniów "Traugutta";
3. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim twórcze, kreatywne podejście do tematu.
4. Na zwycięzcę czeka nagroda finansowa w wysokości 100 PLN ufundowana przez
Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości.
5. Konkurs trwa od 6 lutego 2013r. do 31 marca 2013r. i jest skierowany tylko do uczniów
"Traugutta". Odbywa się w dwóch etapach:
- pierwszy - polega na założeniu przy swoim koncie na Fb tzw. likepage’a, na który będą
dodawane (TYLKO!) zdjęcia konkursowe oraz wykonaniu i umieszczeniu na ww. portalu
pierwszych zdjęć (max 1 dziennie) a następnie przesłanie mailem na adres
marek.podgorski@traugutt.net linku do wspomnianej strony oraz imienia i nazwiska oraz
klasy autora. Stronę (likepage’a) należy dowolnie zatytułować (bez podawania swoich danych
personalnych). Termin od 6.02.2013r. do 24.02.2013r. (Otrzymanie maila z danymi będzie
potwierdzane informacją zwrotną).
W tym czasie linki do Waszych konkursowych stron pozostaną tylko do mojej wiadomości.
Celem jest uniemożliwienie przez pierwsze dni konkursu "podglądania" przez "konkurencję",
co robicie. Wychodzę z założenia, że na wstępie opracujecie koncepcję, jak Wasze zdjęcia
mają wyglądać, czego będą dotyczyły (być może wszystkie będą miały jakiś element wspólny,
„myśl przewodnią”).
Drugi – polega na systematycznym dodaniu konkursowych zdjęć wg zasad podanych poniżej.
Termin: od 25.02.2013r. do 31.03.2013r. W tym czasie wszystkie linki do stron będą
ogólnodostępne na jednej stronie konkursowej na Fb.
6. Jednego dnia można opublikować TYLKO! jedno zdjęcie. Osoby łamiące to postanowienie
muszą liczyć się z wykluczeniem z konkursu.
7. W każdym tygodniu (od 25.02 do 31.03) na stronie konkursowej należy umieścić nie mniej niż
trzy zdjęcia, nie więcej niż siedem.
8. Fotografie muszą być wykonane w trakcie trwania konkursu (nie wcześniej niż 6.02.2013r.)
9. Jednego dnia można wykonać kilka/kilkanaście zdjęć, nie mniej publikować można je nie
częściej niż jedno dziennie.
10. Na publikację zdjęcia należy uzyskać zgodę osoby fotografowanej (nie dotyczy ludzi
znajdujących się w tle, będących częścią większej zbiorowości).
11. Należy unikać wielokrotnego fotografowania tych samych osób (chyba, że taka jest koncepcja
autora).

12. Właściciel likepage’a jest odpowiedzialny za zdjęcia oraz komentarze znajdujące się pod nimi.
Jeśli będą licować z godnością szkolnego konkursu należy liczyć się z czasowym (lub
bezterminowym) wykluczeniem z rywalizacji.
13. Na fotografowanie w trakcie lekcji lub innych zajęć szkolnych/pozaszkolnych należy wcześniej
(obowiązkowo!) uzyskać zgodę prowadzącego. (Skargi nauczycieli na łamanie przez uczniów
tego punktu regulaminu będą skutkowały wykluczeniem z konkursu).
14. Do zdjęcia proszę dodać krótki opis, np.: „Zosia z IVa w rozmowie z przyjaciółmi”, „Portret
Stefana z Vc” „ Pan prof. Kowalski podczas przygotowań do lekcji japońskiego”).
15. Niedopuszczalne są fotomontaże (dodawanie lub „wycinanie” fragmentów zdjęć – nie
dotyczy kadrowania).
16. Niedozwolone jest umieszczanie na zdjęciach konkursowych sygnaturek (podpisów)
pozwalających zidentyfikować autora.
17. Od uczestników konkursu oczekuje się umiarkowanego tzw. „fotoszopowania”. Dopuszcza
się: kadrowanie, zmianę jasności, ostrości, kontrastu, dodanie winiety oraz zamianę zdjęcia
kolorowego na cz-b.
18. Do czasu ogłoszenia wyników konkursu proszę zachować oryginalne, nie poddane żadnym
modyfikacjom pliki (z pełnymi danymi EXIF).
19. „Sweetfociom” mówimy zdecydowane NIE!
Uwaga. W związku z tym, że konkurs w takiej formie organizowany jest pierwszy raz,
organizatorzy dają sobie prawo do dokonywania zmian w jego regulaminie w trakcie trwania
rywalizacji (o ile uczestnicy zaskoczą nas czymś, czego nie przewidzieliśmy, a co naszym
zdaniem należy np. doprecyzować.)

