FORMUŁA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Sport i rekreacja na Bielanach”
„Zielone płuca” Warszawy, jakimi są niewątpliwie Bielany, pozwalają mieszkańcom i gościom
aktywnie spędzać czas na łonie natury, a dogodne warunki przyrodniczo-krajobrazowe
umożliwiają uprawianie turystyki, o czym wiedzą spacerowicze, biegacze i rowerzyści.
Działające zaś na terenie dzielnicy kluby i obiekty sportowe, ośrodki i domy kultury oraz place
zabaw, pozwalają na organizowanie licznych turniejów, zawodów i imprez.
Dzieci, młodzież i dorośli, mający różnorodne potrzeby, zainteresowania i możliwości
finansowe, mogą realizować się w naszej dzielnicy, w najróżniejszych formach aktywności
umysłowej i fizycznej .

Pozwólmy młodym fotografikom odszukać zarówno
miejsca, jak i formy sportu i rekreacji na Bielanach.
Niech pokażą gdzie i jak mieszkańcy, goście spędzają
czas poza obowiązkami zawodowymi, domowymi i
nauką.
Zainteresowanie konkursem i uczestnictwo w nim może przerodzić się w pasję i sposób na życie,
a realizacja tematyki konkursu na terenie dzielnicy Bielany sprzyjać będzie kształtowaniu więzi
emocjonalnych z własnym regionem.

ZASADY KONKURSU
1. Konkurs przebiegał będzie w 2 etapach.
2. Każdy uczestnik konkursu zgłasza na danym etapie maksymalnie 3 zdjęcia w wersji
elektronicznej (CD) wraz z wypełnioną Kartą Uczestnika.
3. Warunkiem przyjęcia zdjęcia do konkursu jest wykonanie fotografii o treści jednoznacznie
kojarzącej się z tematem konkursu.
4. Na każdym etapie konkursu Jury, powołane przez Organizatora, wybierze 6 prac
zwycięskich i 6 prac wyróżni(decyzje Jury są ostateczne).
5. Zgłoszenie prac następuje poprzez dostarczenie ich lub przesłanie listem poleconym do
Szkoły Podstawowej nr 53 im. M. Zaruskiego 01-689 Warszawa ul. Rudzka 6.
6. Zwycięskie i wyróżnione fotografie wraz z informacją o zdjęciu i autorze będą prezentowane
na stronie internetowej www.zaruski.edu.pl
7. Ze zwycięskich i wyróżnionych prac w konkursie powstanie kalendarz na rok 2018.
8. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć,
akceptacją zasad konkursu, zgodą na nieodpłatną publikację materiałów z przebiegu konkursu.
9. Organizator nie zwraca prac, biorących udział w konkursie
10. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian.

