
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ WAKACJE W OBIEKTYWIE”

I. Organizator konkursu

1.Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

II. Cel konkursu:

1. Zasadniczym celem konkursu jest:
-   dzielenie się wrażeniami,  spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość,  wrażliwością,
oryginalnością ujęcia tematu, inwencją twórczą. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikami konkursu są dzieci umieszczone w Rodzinach Zastępczych oraz Rodzinnych 
Domach Dziecka z terenu Powiatu Malborskiego.
kategorie:
I kategoria: dzieci w wieku do 10 roku życia
II kategoria: dzieci w wieku 11-14 lat
III kategoria: dzieci powyżej 14 roku życia

2. Projekty konkursowe realizowane są indywidualnie.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie.

4. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić autorski projekt.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Wykonanie maksymalnie trzech zdjęć.

2. Zdjęcia mogą być kolorowe, czarno- białe, monochromatyczne. 

3. Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne: 

a) rozmiar min. 2560 x 1920 pixeli, 
b) rozdzielczość min. 72 dpi, 
c) format pliku: JPG,.
4. Na zdjęciu nie może znajdować się wizerunek autora ani osoby trzeciej. 

4. Prace należy składać w formie elektronicznej. 

w treści wiadomości wpisując: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy przesyłać do dnia 13.09.2019r. do godz. 15.00 na adres: 
sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl
2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą 
podlegały ocenie komisji konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

VI. Ocena prac konkursowych
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową w dniu 20.09.2019r. Laureaci 
konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
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2. W każdej grupie wiekowej zostaną nagrodzone cztery najładniejsze prace.

VII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodą na publikację pracy.
2. Wszystkich informacji dotyczących spraw niewyszczególnionych w regulaminie konkursu 
można uzyskać pod numerem telefonu 603 639 955- Małgorzata Dąbek


