REGULAMIN
XIX Przegląd Fotografii Dzieci i Młodzieży “Gorzów 2020”
ma na celu popularyzację twórczości fotograficznej dzieci i młodzieży w mieście i regionie.
ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
Pracownia Fotograficzna
ul. Teatralna 8 66-400 Gorzów Wlkp.

WSPÓŁORGANIZATOR:
Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Chrobrego 4
66-400 Gorzów Wlkp.

1.Temat konkursu: „Kontrasty”
Celem konkursu jest ukazanie różnic, przeciwieństw lub przeciwstawnych elementów. Kontrast służy
do podkreślenia i zaakcentowania wybranych elementów dzieła. Różnica między dwoma
zestawianymi ze sobą przedmiotami lub zjawiskami dotycząca na przykład barwy, kształtu lub
faktury. Zachęcamy fotografujących by pokazali nam kontrasty otaczającego nas świata, miejsc w
których żyjemy, zwrócili uwagę na otaczający nas świat.
2. W przeglądzie przewidziane są dwie kategorie wiekowe:
- kategoria wiekowa do 15 lat - uczestnicy, którzy do końca 2020 roku nie ukończą 15 lat,
- młodzież powyżej 15 lat
3. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, łączna liczba prac nie może przekroczyć 5.
4. Fotografie w wersji cyfrowej podpisane w nazwie pliku imieniem, nazwiskiem i tytułem zdjęcia w
formacie JPG, krótszy bok minimum 2000 pixeli należy przesłać na adres fotomdk@gmail.com
5. Do zdjęć należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia znajdującą się na stronie www.mdk.gorzow.pl
6. Za najlepsze prace i zestawy zdjęć przewidziane są nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
I nagroda
II nagroda
III nagroda i wyróżnienia
7. Oceny zdjęć dokona kompetentne Jury składające się z artystów fotografików. Organizator zastrzega
sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć w katalogu wystawy, prasie i internecie.
8. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na
publikowanie i przetwarzanie danych osobowych do celów promocyjnych – przez organizatora (ustawa z
dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.z 2002r. nr 101poz.926 z póź.zm.)
9. Kalendarz konkursu:
- nadsyłanie prac do dnia 10.11.2020r.
- ocena do 20.11.2020r.
- otwarcie wystawy nastąpi w grudniu 2020 roku, w Małej Galerii GTF, szczegóły oraz
ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.mdk.gorzow.pl
10. Bliższe informacje można uzyskać w Pracowni Fotograficznej MDK u pani Aleksandry Czarneckiej
tel. 95 7228575 od poniedziałku, do piątku w godzinach zajęć podanych na stronie www.mdk.gorzow.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
XIX Przegląd Fotografii Dzieci i Młodzieży “Gorzów 2020”
Imię i nazwisko .................................................. ..................... Data urodzenia....................................
Adres zamieszkania ..............................................................................................................................
Nazwa placówki, szkoły ...................................................................................................................…
Imię, nazwisko nauczyciela (opiekuna) ……………………………………………………………….
e-mail nauczyciela ………………………………………………………………………………………
e-mail ......................................................................... tel. …................................................................
L.p. Tytuł pracy ( zestawu )

ilość prac

Uwagi dla organizatora

1
2
3
4
5
.....................................

...................................

data

podpis autora

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1* Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotograficznego „Światło i cień” i
akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających
z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
..…………………………………………………….
(data i odręczny podpis)
2* Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
w konkursie fotograficznym „Światło i cień”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
..…………………………………………………….
(data i odręczny podpis)
1* wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w konkursie
2* wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie
KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
ORAZ ODRĘCZNIE PODPISAĆ

