Regulamin konkursu fotograficznego „Krzemionki w zimowej szacie”
I.

Organizator

1. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski; tel. (O41) 330 45 50, e-mail sekretariat@krzemionki.info.
II. Cel konkursu
1. Wskazanie dzieciom i młodzieży możliwości spędzania czasu wolnego w muzeum.
2. Rozbudzanie wrażliwości związanej z obcowaniem z przyrodą.
3. Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych
zdolności twórczych w zakresie fotografii.
III.

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w Muzeum
Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki 22 stycznia 2013r. wykonają fotografie
przedstawiające przyrodę Rezerwatu Krzemionki.
3. Chęć wzięcia udziału w konkursie należy zgłaszać telefonicznie pod numerem
(041) 330 45 50 lub drogą mailową na adres sekretariat@krzemionki.info.
4. Spotkanie z leśnikiem w Muzeum celem wejścia na teren Rezerwatu i sfotografowania
przyrody zimową porą odbędzie się 22 stycznia 2013r. o godzinie 11.00.
5. Każdy, kto weźmie udział w konkursie, może nadesłać 3 samodzielnie wykonane fotografie.
6. Fotografie można wykonać aparatem cyfrowym lub analogowym.
7. Zdjęcia w postaci elektronicznej należy nadsyłać w terminie od 22 do 24 (włącznie) stycznia
2013 roku na adres sekretariat@krzemionki.info w formacie JPG.
8. Zdjęcia konkursowe można również nagrać na płytę CD lub DVD i przysłać pod adres:
Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, Sudół 135 a, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski w terminie od 22 do 24 stycznia 2013r.
9. Każde nadesłane zdjęcie powinno być opatrzone tytułem oraz imieniem i nazwiskiem
autora.
10. Fotografie konkursowe winny być zapisane lub zeskanowane w rozdzielczości minimum
300 dpi; rozmiar pliku nie powinien przekraczać 4MB.
11. Do zdjęć należy dołączyć czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący
załącznik do niniejszego regulaminu.
IV. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
2. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji
konkursowej.
3. Wyniki konkursu podane również będą na stronie internetowe Muzeum Archeologicznego
i Rezerwatu Krzemionki www.krzemionki.pl.
4. Fotografie osób, które wezmą udział w konkursie będzie można zobaczyć w Muzeum
w formie prezentacji multimedialnych na wystawie 27.01.2013r., która rozpocznie się
o godzinie 16.00.
5. Wszyscy laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.

V. Zastrzeżenia organizatora
1. Fotografie niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć w celach
promocyjnych na następujących polach ekspozycji: w Internecie, prasie, telewizji.
VI. Terminarz konkursu
1.
2.
2.
3.
4.

Zgłoszenie wzięcia udziału w konkursie do 21 stycznia 2013r.
Nadsyłanie prac od 22 do 24 stycznia 2013 r.
Ocena jury 25.01.2013 r.
Zawiadomienie o werdykcie jury do 26.01.2013 r.
Otwarcie wystawy połączone z wręczaniem nagród - 27.01.2013 r. o godzinie 16.00.
VII. Formularz zgłoszenia na konkurs.

1. Formularz zgłoszenia na konkurs fotograficzny „Krzemionki w zimowej szacie”.
Załącznik.
Imię
Nazwisko
ulica, nr domu
miejscowość
wiek
e-mail
telefon

