w ramach projektu ”Siekierki reAKTYWACJA”
§ 1.
ORGANIZATORZY KONKURSU
Organizatorem Konkursu Fotograficznego pn. ”ZOBACZ MOJE SIEKIERKI” jest Parafialny Klub Sportowy
FALCONIA (zwany dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie, ul. Gwintowa 3.

§ 2.
CELE KONKURSU
1. Popularyzacja fotografii, jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
2. Zwrócenie szczególnej uwagi mieszkańców Siekierek na swoją ”małą ojczyznę” i wzbudzenie poczu-

cia identyfikacji z miejscem zamieszkania.
3. Aktywizacja mieszkańców Siekierek.

§ 3.
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach:

► I kategoria: dzieci (do 12 lat) ► II kategoria: młodzież (13-18 lat) ► III kategoria: dorośli (od 19 lat wzwyż)
2. W Konkursie mogą brać tylko amatorzy.

§ 4.
TEMATYKA KONKURSU
Prace konkursowe muszą się w sposób ścisły wiązać z tematem Konkursu i prezentować Siekierki
(wybrane, ulubione miejsce) w autorskim ujęciu uczestnika Konkursu.

§ 5.
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w wyznaczonych na terenie Siekierek miejscach zgłoszenia, wraz z załączonym FORMULARZEM wraz ze ZDJĘCIEM konkursowym do dnia 31 marca 2012 r.
Lista wyznaczonych miejsc pojawi się na stronie PKS Falconia (www.pks-falconia.pl) oraz stronie projektu Siekierki reaktywacja (www.siekierki-reaktywacja.pl ) do dnia 20 marca br.
Uwaga!
1. Wymagane jest czytelne i pełne (wszystkie rubryki) wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2. Zgłoszenia niezawierające pełnych danych nie będą uprawniały do udziału w Konkursie.
W przypadku nieposiadania adresu e-mail należy w odpowiedniej rubryce wpisać BRAK.

§ 6.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.
2.
3.
4.

Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić/złożyć tylko 1 samodzielnie wykonane zdjęcie.
Dopuszczalne są zdjęcia czarno-białe i kolorowe. Wymagany format zdjęcia 15x21 cm.
Tylko fotografie odpowiadające tematyce i wymogom formalnym będą ocenianie.
Do każdego zgłoszonego na Konkurs zdjęcia powinna być z tyłu dołączona/doklejona informacja zawierająca
następujące dane:

• imię i nazwisko autora,
• adres zamieszkania oraz kontakt telefoniczny,
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• grupa wiekowa,
• tytuł zdjęcia.
5. Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane.
6. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

§ 7.
HARMONOGRAM KONKURSU
do 20 marca 2012 r.

31 marca 2012 r.
do 17 kwietnia 2012 r.
22 kwietnia 2012 r.

Podanie listy wyznaczonych miejsc, gdzie będzie można składać zdjęcia konkursowe
wraz ze zgłoszeniem na stronie PKS Falconia www.pks-falconia.pl oraz na stronie projektu Siekierki reAKTYWACJA www.siekierki-reaktywacja.pl
Ostateczny termin dostarczenia do wybranych/wskazanych miejsc na Siekierkach
zdjęć konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym
Ocena nadesłanych prac przez profesjonalne jury
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas spotkania
pt.: ”Korzenie Siekierek – dawno, dawno temu… w DK Dorożkarnia

Umieszczenie na stronie PKS Falconia www.pks-falconia.pl oraz na stronie projektu
do 30 kwietnia 2012 r. Siekierki reAKTYWACJA www.siekierki-reaktywacja.pl wyników Konkursu i zwycięskich prac

§ 8.
JURY KONKURSU
1.
2.

Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny zgłoszonych zdjęć.
Kryteria oceny:

► Oryginalność i odniesienie się do
tematu konkursu (0-5 pkt.)

wrażenie artystycz► kompozycja (0-5 pkt.) ► Ogólne
ne (0-5 pkt.)

3. Oceny członków Jury są tajne i ostateczne.

§ 9.
NAGRODY KONKURSU
1. Laureaci Konkursu (miejsce od I do III, w każdej kategorii) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§ 10.
PRZEPISY KOŃCOWE
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany regulaminu Konkursu;
b) bezpłatnego rozpowszechniania zgłoszonych prac na potrzeby Konkursu, organizacji wystawy
oraz innych działań statutowych Organizatora.
2. W sprawach szczegółowych związanych z Konkursem należy kontaktować się z PKS Falconia.

Parafialny Klub Sportowy FALCONIA

ORGANIZATOR PROJEKTU U PPROJEKT WSPÓŁFINANSUJEE

ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa,
www.pks-falconia.pl
602- 228-732, fax.: 22 651 02 40
 zarzad@pks-falconia.pl
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