Regulamin

SZTUKA LUDOWA MAŁOPOLSKI
- konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
rok szkolny 2020/2021

Temat konkursu: “SZTUKA LUDOWA MAŁOPOLSKI W FOTOGRAFII”
Organizator: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie
Terminarz konkursu:
 przesyłanie fotografii (pocztą oraz w formie elektronicznej) do 1 marca 2021 r.
 rozstrzygnięcie konkursu – 15 marca 2021 r.
Cel konkursu:
Założeniem konkursu jest zachęcenie uczniów do fotografowania otaczającej ich rzeczywistości,
a konkretnie obiektów i wydarzeń będących tematem tego konkursu tj. architektury ludowej:
drewnianych domów, stodół, szop, kapliczek przydrożnych itp., obrzędów i zwyczajów ludowych,
a także zwyczajów dorocznych: procesje, zabawy ludowe, odpusty, grupy kolędnicze - np. chodzenie
z szopką, topienie marzanny itp., uroczystości rodzinnych: wesela, chrzciny, pogrzeby i inne.
Proponujemy pokazanie w fotografii sztuki ludowej, jaką można zobaczyć na polskiej wsi.
Samodzielne prace mogą powstać na wycieczkach szkolnych, wycieczkach weekendowych poza
miastem itp. Nauczyciele czy opiekunowie powinni zwrócić uwagę uczniów na obiekty czy wydarzenia
związane z szeroko pojętą sztuką ludową.
Warunki uczestnictwa i program:
1. W konkursie biorą udział uczniowie z Krakowa i województwa małopolskiego.
2. Uczniowie przysyłają fotografie (format 15 x 21) pocztą na adres: Centrum Młodzieży
im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków oraz dodatkowo prosimy o przesłanie pracy
drogą elektroniczną na adres: adranka@cmjordan.krakow.pl
 maksymalna ilość prac jednego uczestnika – 5, zdjęcia w formacie: 15 na 21 cm
 przyjmowane będą prace opisane zgodnie z podanym wzorem: imię i nazwisko uczestnika, wiek,
szkoła, adres, opiekun, telefon kontaktowy opiekuna, e-mail opiekuna, informacja, skąd pochodzi
praca (miejscowość) i co przedstawia (źle opisane prace nie będą brane pod uwagę)
 nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w galerii Centrum Młodzieży oraz zostaną
zamieszczone na stronie internetowej CM
3. O wynikach zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.
4. Ogłoszenie wyników będzie połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej, na której zostaną
zaprezentowane najlepsze prace. Finał konkursu planowany jest 15 marca 2021 r. Termin ten może
ulec zmianie. Dokładny termin finału konkursu zostanie podany opiekunom laureatów w terminie
późniejszym (na podany wcześniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny).
Nagrody:
 zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe
 dyplomy otrzymują laureaci oraz ich opiekunowie
 o ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy

Zgłoszenia:
Prace konkursowe prosimy przesyłać pocztą na adres: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul.
Krupnicza 38, 31-123 Kraków oraz dodatkowo prosimy o przesłanie pracy drogą elektroniczną na
adres: adranka@cmjordan.krakow.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać: adres: jw., tel.: 12/430 00
15 w. 215. Anna Dranka-Szot - koordynator konkursu.

UWAGA!


Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez
Uczestników oraz Opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych przez
Organizatora – Centrum Młodzieży na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) oraz na podstawie prawa oświatowego.
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i nazwiska Uczestników oraz Opiekunów na potrzeby konkursu.


Prace konkursowe nie będą zwracane.



Ze względu na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016
r. (RODO) prosimy o fotografowanie osób w dużych grupach, tak, aby pojedyncza
osoba nie była tematem zdjęcia.
Jeśli będzie taka sytuacja, iż zaistnieje konieczność przedstawiania jednej, dwóch
lub trzech osób, tak, że będzie ona (będą one) tematem zdjęć-konieczne będzie
załączenie zgody (zgód) tej osoby (tych osób) na przetwarzanie jej (ich) danych
osobowych, ponieważ wizerunek jest bardzo ważną daną osobową. W takim
przypadku, proszę, oświadczenie załączyć i przesłać wraz z pracą.

