Organizator: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w
Wejherowie
przy współudziale Laboratorium i Studio Fotografii Cyfrowej „MAG Foto Studio” w
Wejherowie

1. Cele konkursu:
• Szerzenie wśród młodzieży wiedzy o prawach człowieka.
• Wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych.
• Kształtowanie wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka.
• Propagowanie polskich tradycji, obrzędów praw ludzkich do wolności
słowa, wyznania i religii jako wartości ponadnarodowych.
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą i
etnografią.
• Aktywizacja miłośników sztuk pięknych poprzez prezentowanie i
honorowanie ich dokonań.
2. Adresatem konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Temat główny Konkursu powinien być ilustrowany poprzez wykonanie prac na
temat
praw człowieka :
- prawo do życia
- prawo do decydowania o swoim życiu
- prawo do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji
- prawo do wolności i twórczości artystycznej
- wolność wyrażania opinii (w tym również wolność mediów)
- każdy człowiek, zarówno sam jak i wespół z innymi, ma prawo do posiadania
własności.
4. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
 plastyka
Technika wykonania prac dowolna ( malarstwo, grafika, rysunek, techniki
mieszane płaskie).
Format prac: A3 - A 4
 fotografia
Zestaw fotografii – od 3 do 5 (nie mniejszych niż 15x21 )
Fotografie nie mogą być zmieniane elektronicznie ani w żaden inny sposób
(chodzi tu zwłaszcza o zmianę kolorów i używanie wszelkiego rodzaju filtrów w
programach komputerowych). Nie można także dokonywać fotomontaży.
Każde zdjęcie musi zostać opatrzone pseudonimem autora, tytułem oraz
kolejnym numerem.
 film
dopuszczalny czas trwania filmu: 3-5 minut. Technika filmowa dowolna –
możliwość wykorzystania dowolnych efektów audiowizualnych.
Film może być nakręcony telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym,
kamerą filmową. Napisy początkowe i końcowe nie są wliczane do czasu
trwania filmu – mogą wychodzić poza jego ramy.
Film należy dostarczyć w wersji elektronicznej jako pliki na płycie cd, dvd w
następujących formatach: WMV, MPEG/MPG, AVI.
Minimalna rozdzielczość filmu 640 x 480

Uwaga! Nie przyjmujemy prac zbiorowych! Autorem filmu, fotografii lub pracy
plastycznej może być tylko jedna osoba.
Prace nie spełniające kryteriów formalnych nie będą kwalifikowane w konkursie
5. Prace należy dostarczyć lub przesłać do 28 lutego 2011 r na adres organizatora:
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych
ul. 3 Maja 49
84-200 Wejherowo
6. Każda praca powinna zawierać na odwrocie tylko pseudonim autora. W osobnej
zamkniętej kopercie opatrzonej pseudonimem autora, należy dołączyć kartę
zgłoszenia według niżej załączonego wzoru.
7. Każda praca powinna być opatrzona podpisem autora i pieczątką szkoły.
8. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu.
9. Prace przechodzą na własność organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
11. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu
rozdania nagród.

Zapraszamy do udziału w konkursie

KARTA ZGŁOSZENIOWA
na II Powiatowy Konkurs
„PRAWA CZŁOWIEKA”
(WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
(DOTYCZY PRAC PLASTYCZNYCH)

I NFORMACJE

O AUTORZE :

Pseudonim:

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Telefon kontaktowy, e-mail:

Adres:

Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela:

Nazwa i pieczątka szkoły, telefon kontaktowy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 23, ust. 1,
pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. (Dz. U. z 1999 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

---------------------------------------------

PODPIS UCZESTNIKA:

(w przypadku niepełnoletności - podpis opiekuna)

KARTA ZGŁOSZENIOWA
na II Powiatowy Konkurs
„PRAWA CZŁOWIEKA”
(WYPEŁNIĆ

DRUKOWANYMI LITERAMI)

( dotyczy prac fotograficznych i filmowych )

I NFORMACJE

O AUTORZE :

Pseudonim:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:

Telefon kontaktowy, e-mail:

Adres:

Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela:

Nazwa i pieczątka szkoły, telefon kontaktowy:

I NFORMACJE
Lp.

O FOTOGRAFIACH , FILMIE :

Tytuł fotografii lub filmu

Opis (miejsce, rodzaj aparatu)

1.
2.
3.
4.
5.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 23, ust. 1,
pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. (Dz. U. z 1999 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

---------------------------------------------

PODPIS UCZESTNIKA:

(w przypadku niepełnoletności - podpis opiekuna)

