KONKURS FOTOGRAFICZNY
ORGANIZATOR
Koło Multimedialne przy Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w
Rzeszowie.
Temat konkursu: „ZST – #pasjonaCI_na_start”

CEL KONKURSU
1. Budowanie wizerunku szkoły promującej umiejętności związane z nowymi
technologiami.
2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów.
3. Prezentacja prac fotograficznych w konfrontacji z innymi uczestnikami konkursu.
KATEGORIE
Konkurs będzie rozpatrywany w trzech kategoriach:
1. Inteligentny Rzeszów (zdjęcia Rzeszowa i wydarzeń miejskich związane
z inteligentnymi technologiami),
2. ZST obiektywniE zdjęcia inspirowane nowymi technologiami wykonane
z wykorzystaniem istniejących lub takich, które chciałbym/chciałabym by były w ZST
i były związane z edukacją przyszłości.
3. Wakacyjny pejzaż mojej Ojczyzny (zdjęcia atrakcyjne artystycznie dużej i małej
„mojej” Ojczyzny).
WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkoły (ZST Rzeszów), mile widziani uczniowie VII
i VIII klas szkół podstawowych. Konkurs podzielony jest na dwa etapy.
ETAPY KONKURSU
I ETAP
1. Wypełnić kartę zgłoszenia i przesłać razem ze zdjęciami na adres
konkurs@zst.resman.pl /z dopiskiem konkurs „ZST – #pasjonaCI_na_start”/, w
terminie do 15 stycznia 2022 (zdjęcia mogą być umieszczone w chmurze do pobrania).
2. Autor może nadesłać do 10 zdjęć w wersji elektronicznej do pierwszego etapu.
3. Zdjęcia można przesyłać w jednej, dwu lub trzech kategoriach.
4. Każde zdjęcie powinno zawierać w nazwie pliku imię i nazwisko uczestnika konkursu,
tytuł kategorii oraz numer zdjęcia np. Stanisław_Kowalski_ZST_obiektywniE_1.
5. Spośród zdjęć nadesłanych w wersji elektronicznej komisja konkursowa wyłoni prace,
które będą zakwalifikowane do konkursu z nagrodami. Pozostałe zdjęcia uczestników

konkursu mogą być prezentowane na szkolnej galerii (prezentacja multimedialna,
strona internetowa szkoły itp., lub inna dowolna forma wskazana przez np. sponsora)
6. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną powiadomione drogą e-mailową.
II ETAP
1. Po zakwalifikowaniu do drugiego etapu uczestnicy przysyłają zdjęcie w formacie
30x40 lub większe na adres szkoły Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Rzeszowie 35-084 Rzeszów, ul. Adama Matuszczaka 7 w terminie
do 28 lutego 2022. Zdjęcia te będą uczestniczyć w konkursie z nagrodami.
2. Zdjęcia powinny być w kopercie z dopiskiem konkurs fotograficzny „ZST –
#pasjonaCI_na_start”, opisane imieniem i nazwiskiem oraz danymi teleadresowymi
(adres e-mail, adres miejsca zamieszkania).
3. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni zdjęcia nagrodzone w każdej
kategorii.
4. Zdjęcia przekazane do II ETAPU będą prezentowane w galerii szkolnej lub innej
wskazanej przez patrona lub sponsora.
5. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione drogą e-mailową.
NAGRODY
1. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.
2. Przewidziano nagrody dla każdej kategorii konkursowej.
3. Termin uroczystego wręczenia nagród po rozstrzygnięciu konkursu zostanie podany na
stronie internetowej szkoły oraz drogą e-mailową.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały
wykonane osobiście przez autora.
2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach ZST
Rzeszów.
3. Organizatorzy oraz sponsorzy nagród w konkursie zastrzegają sobie prawo do
bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac
uczestników konkursu w prasie, TV, Internecie oraz innych publikacjach w celach
promocyjnych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych lub innych nieprawdziwych
informacji opartych na danych pochodzących ze zgłoszeń przesłanych przez
uczestników konkursu.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla uczestników.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w
każdym czasie bez podania przyczyny.

