REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt. „TWARZE TRZYDZIESTOLECIA”
Z okazji rocznicy trzydziestolecia samorządności naszego miasta zapraszamy do konkursu
fotograficznego Twarze Trzydziestolecia.
Dokładnie 30 lat temu w kwietniu w 1991 roku nasze miasto Bieruń odzyskało własną samorządność.
Chcemy uczcić tę okazję, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, w
którym szukamy „Twarzy Trzydziestolecia”.
Konkurs kierujemy dla wszystkich powyżej 15 roku życia. Znasz kogoś kto ma ciekawą pasję,
zainteresowanie, robi coś co jest wyjątkowe i niepowtarzalne, urodził się po 1991 roku i jest lub był
mieszkańcami Bierunia. Śmiało ten konkurs jest dla Was. Zrób zdjęcie i prześlij do nas.
Organizator :
Organizatorem konkursu jest Bieruński Ośrodek Kultury
Cel i tematyka:
Celem konkursu jest zaprezentowanie w ciekawy sposób byłych lub obecnych mieszkańców Bierunia,
urodzonych w latach 1991-2021
Uczestnicy:
1. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 15+.
2. Przewidziane są dwie kategorie wiekowe, w których można zgłaszać prace:
• I kategoria: 15-18 lat (uczniowie szkół ponadpodstawowych)
• II kategoria: 18+
3. Zdjęcia muszą być wykonane przez uczestnika lub uczestniczkę samodzielnie.
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy i uczestniczki mają za zadanie wykonanie jednego zdjęcia przedstawiającego
mieszkańca Bierunia urodzonego w i po 1991 roku, przedstawionego w ciekawy sposób w
jego naturalnym środowisku (np. wykonującego czynności zawodowe, realizującą pasję,
znajdującego się w wyjątkowej sytuacji, itp.). Praca może być również autoportretem.
2. Fotografie mogą być wykonane za pomocą telefonu lub dowolnego aparatu fotograficznego.
3. Do fotografii należy dołączyć kompletnie wypełniony, odręcznie podpisany przez
rodziców/opiekunów prawnych (dotyczy osób nieletnich) formularz zgłoszeniowy (załącznik
nr 1 do regulaminu) oraz formularz RODO.
4. Wydrukowaną pracę konkursową oraz formularz zgłoszeniowy należy wysłać lub dostarczyć
osobiście do 30 kwietnia 2021 roku do Domu Kultury "Jutrzenka" ul. Spiżowa 4, 43-150
Bieruń.
5. Prace nadesłane bez formularza zgłoszeniowego nie wezmą udziału w konkursie.
Kryteria ocenianych prac:
1. Zgodność z tematem konkursu.

2. Estetyka i kompozycja zdjęcia.
3. Oryginalność podejścia do tematu.

Ocena jury:
1. Jury konkursu, wybrane przez Organizatora, wyłoni 3 laureatów/laureatki w każdej kategorii
wiekowej, którzy otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe:
- I miejsce: 500 zł
- II miejsce: 300 zł
- III miejsce: 250 zł
- wyróżnienie: 2 x 100 zł
2. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki otrzymają pamiątkowe dyplomy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
4. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie
zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
2. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.bok.bierun.pl .
3. Wybrane prace konkursowe będą zaprezentowane podczas plenerowej wystawy w
przestrzeni miasta Bierunia.

