Szkolny Konkurs Fotograficzny
„W nagich drzewach sny nasze, zaklęte”

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół w Sławnie do udziału w Szkolnym Konkursie
Fotograficznym „W nagich drzewach sny nasze, zaklęte”. Proponujemy Wam, by zimowy
krajobraz stał się inspiracją dla Waszych fotografii. „Zimowy” rozumiemy nie tylko jako
dominację określonych barw (śniegu chwilowo brak), ale przede wszystkim „ogołocenie”.
Liście ukrywają prawdziwą naturę drzew, pozbawione ich ukazują się takimi, jakimi są
naprawdę. Taki powinien być kierunek Waszych poszukiwań. Tekst ten możecie potraktować
dosłownie, ale równie dobrze metaforycznie – stąd „sen”, który tłumaczy najbardziej
odrealnione pomysły. Wierzymy, że najpierw zastanowicie się co chcecie powiedzieć, a
potem poszukacie odpowiedniej formy. Wasze fotografie możecie poddać graficznej obróbce.
Jeżeli komputer pozwoli Wam przekształcić zdjęcie tak, by bardziej przylegało do pomysłu to
jesteśmy zdecydowanie na TAK.

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego
„W nagich drzewach sny nasze, zaklęte”
1. Konkurs Fotograficzny „W nagich drzewach sny nasze, zaklęte”. jest organizowany
przez nauczyciela bibliotekarza – Agnieszkę Smutek, nauczyciela wiedzy o kulturze –
Barbarę Gębusię i polonistę, Jarosława Strześniewskiego.
2. Celem konkursu jest inspirowanie aktywności twórczej młodzieży oraz rozwijanie
pasji związanych z fotografią.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana
Henryka Dąbrowskiego.

4. 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.
5. 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: 3
marca 2017 r. Proponujemy jednak format 21x30 (A4), uzyskacie lepsze efekty, a
koszt tylko 5zł.
6. 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.

7. Prace należy z tyłu opisać w następujący sposób:
a. - tytuł zdjęcia,
b. - imię i nazwisko autora,
c. - klasa.
9. Zdjęcia należy składać w czytelni, u pani Agnieszki Smutek-Strześniewskiej.
10. Terminarz konkursu: ostateczny termin dostarczenia zdjęć: 3 marca 2017 r.; wyniki
konkursu i wernisaż wystawy: 7 marca 2017 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.
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