Regulamin
konkursu fotograficznego „Zawodowy Wrocław w obiektywie”

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu
będące realizatorem projektu „Zawodowy Wrocław” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Celem konkursu jest promowanie kształcenia zawodowego poprzez odkrywanie
i dokumentowanie interesujących
aspektów pracy w wybranych
zawodach/branżach/przedsiębiorstwach i ujęcie ich z ciekawej, oryginalnej
perspektywy.
3. Fotografie powinny dotyczyć branż związanych z projektem „Zawodowy
Wrocław”, tj. branży motoryzacyjnej, budowlanej, elektryczno-energetycznej,
mechatroniczno-elektronicznej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej,
informatycznej, turystyczno-gastronomicznej.
4. W konkursie o charakterze otwartym mogą wziąć udział uczniowie
wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
5. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace indywidualne, zdjęcia
autorstwa uczestnika, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich oraz
nie były nigdzie uprzednio publikowane.
6. W opisie pracy (z wykorzystaniem Załącznika nr 1) należy podać:
a. imię i nazwisko autora,
b. wiek uczestnika,
c. nazwę placówki, do której uczęszcza autor pracy,
d. tytuł fotografii,
e. zgodę uczestnika lub jego prawnego opiekuna (uczestnik niepełnoletni)
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
f. dane kontaktowe (mail, telefon) do autora lub jego opiekuna prawnego.
7. Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 2 fotografie wykonane w 2017
roku na terenie Wrocławia i okolic.
8. Technika wykonania prac jest dowolna (odbitki kolor, sepia lub czarno-białe).
9. Organizator dopuszcza możliwość wykonywania zdjęć smartfonem.
10. Zdjęcia zgłaszane do konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej
odpowiadającej zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegającym na
rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. Zmiany polegające
na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne

11. Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać do piątku 05.05.2017 r. na
adres CKP, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław, pok. 408 lub mailowo jako
załącznik na adres: ikurzyk@ckp.pl.
12. W przypadku wysyłki plików cyfrowych prosimy o uwzględnienie następującej
specyfikacji:
- zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG,
- dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli,
- jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.
13. Przewiduje się następujące nagrody:
I miejsce – karnet miesięczny do Aquaparku Wrocław,
2 wyróżnienia – całodzienny bilet wstępu do Aquaparku dla 1 osoby.
14. Przy ocenie pracy będą brane pod uwagę:
a. walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne pracy,
b. interpretacja i nawiązanie do tematu,
c. pomysłowość i zmysł obserwacji.
15. Wyróżnienia i nagrody przyzna komisja konkursowa złożona z niezależnych
oceniających, która udokumentuje przebieg procesu oceny protokolarnie.
16. Przekazanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z przeniesieniem praw
autorskich na organizatora konkursu. na następujących polach eksploatacji:
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracami,
a
w szczególności: publicznego wykorzystania
prac, utrwalenia
i zwielokrotnionego druku, wykorzystywania w celach marketingowych,
promocyjnych, reklamowych.
17. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do piątku 12.05.2017 r.
18. Laureaci zostaną poinformowani o miejscu i czasie wręczenia nagród.
19. Prace konkursowe nie będą zwracane.
20. Prace konkursowe mogą być wykorzystane do przygotowania wystaw
związanych z realizacją projektu oraz zamieszczane na stronie internetowej
i fanpage’u projektu na Facebooku.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
22. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ckp.pl oraz na
fanpage’u projektu „Zawodowy Wrocław” na Facebooku.

