Regulamin Konkursu Fotograficznego „Wińsko wczoraj i dziś”
realizowanego w ramach projektu „Foto+Słowo+Multimedia – kulturalnie o Gminie Wińsko”
§1 Informacje o konkursie
1. Organizatorem Konkursu fotograficznego jest Stowarzyszenie „Wińsko dla edukacji” oraz
Szkoła Podstawowa w Wińsku
2. Konkurs przebiega pod hasłem „Wińsko wczoraj i dziś”.
3. Tematem konkursu jest ukazanie zmian, które zaszły na terenie miejscowości Wińsko na
przestrzeni lat. Praca konkursowa ma polegać na zestawieniu starej fotografii (obiektu
historycznego (np. kamienicy, kościoła, cmentarza, placu, ulicy, krajobrazu, przyrody, itp.) z
aktualną fotografią tego obiektu. Zdjęcie współczesne ma być tak skadrowane i wykonane, aby
możliwie najdokładniej pokrywało się ze zdjęciem historycznym. Ważny jest odpowiedni dobór
miejsca wykonania zdjęcia, tak aby było one ze zbliżonego planu jak zdjęcie historyczne. Opis do
zdjęcia ma zawierać nazwę obiektu i jego lokalizację
4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej w Wińsku
§2 Cele Konkursu
Głównym celem Konkursu fotograficznego jest promocja twórczości fotograficznej, zainspirowanie
dzieci i młodzieży do poznawania lokalnej historii oraz ukazanie młodemu pokoleniu wartości
historycznych miejsca pochodzenia.
§3 Przebieg konkursu
I etap – Poszukajcie w rodzinnych zbiorach lub w zasobach internetowych fotografii historycznych
ilustrujących lokalne obiekty (np. budynki, miejsca, przyrodę). Poproście o pomoc rodziców lub
dziadków. Sfotografujcie na nowo wybrany przez was element, krótko opiszcie sfotografowane
miejsce, prześlijcie fotografie na adres agierko@spwinsko.pl lub dostarczcie w formie
elektronicznej (pen drive, płyta) do klasy 803. Jeśli macie zdjęcie z rodzinnych albumów, również
dostarczcie je do klasy 803.
II etap – Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni zwycięzców. Finał
konkursu i ogłoszenie laureatów (3 osoby) nastąpi podczas wystawy pokonkursowej. Rezultatem
konkursu będzie wystawa prac podczas Gali wieńczącej projekt „Foto+Słowo+Multimedia –
kulturalnie o Gminie Wińsko” Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
§4 Wymagania formalne Konkursu
1. Każdy z uczestników może przesłać do konkursu tylko 1 fotografię wraz z opisem
sfotografowanych miejsc i ich historii (+ 1 zdjęcie ukazujące wybrane elementy w przeszłości).
2. Do wykonywania fotografii służyć będą aparaty fotograficzne (telefony) uczestników.
3. Prace należy dostarczyć najpóźniej do 31 października 2021 r.

4. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i
nieprzedstawianymi na innych konkursach. Przekazanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze
złożeniem deklaracji potwierdzającej wyżej wymienione okoliczności.
5. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe.
§5 Zasady wyboru finalistów
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
zwana dalej Komisją.
2. Podczas oceny Komisja będzie brała pod uwagę: oryginalność, dokładność zestawienia obu
zdjęć, wrażenia estetyczne, precyzję wykonania, umiejętności fotograficzne.
3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
4. Z prac Komisji będzie sporządzony protokół końcowy Konkursu, podpisany przez
Przewodniczącego Komisji.
§6 Postanowienia końcowe
1. Osoby, które nie spełnią wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą
nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w Konkursie.
2. Kwestie nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu bez
podania przyczyny.

