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I. CELE KONKURSU: 

* Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

* Rozwijanie wrażliwości artystycznej mieszkańców gminy.

* Prezentacja twórczości mieszkańców w dziedzinie fotografii.

 II. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie w artystyczny sposób

 (według własnego pomysłu) na fotografii pięknie udekorowanej choinki. 

Zdjęcie może zostać wykonane zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz.

 III. UCZESTNICY:

Do udziału w konkursie zapraszamy rodziny zamieszkałe na terenie gminy Ropa.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs ma charakter RODZINNY. Każda rodzina może  zgłosić do oceny 1 fotografię. 

2. Zgłoszenie do konkursu nastąpi poprzez  przesłanie zdjęcia wraz z uzupełnionym i podpisanym 

odręcznie formularzem zgłoszeniowym na adres: gokropa@wp.pl 

3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie GOK:  www.gokropa.iaw.pl

w Aktualnościach. Formularz należy pobrać, wydrukować, uzupełnić odręcznie, 

następnie zeskanować i wysłać mailem. Dopuszcza się też dosłanie fotografii formularza,

 pod warunkiem, że będzie on czytelny i w dobrej jakości.

4. Formularz zgłoszeniowy wypełnia osoba dorosła - przedstawiciel rodziny. 

5. Plik jpg należy opisać i podać w nazwie: nazwisko rodziny oraz nr domu, np. Kowalski,Ropa1

6. W tytule przesyłanej wiadomości mailowej należy wpisać: „CHOINKA W BLASKU FLESZY”

V. TERMIN ZGŁOSZEŃ:  

Zgłoszenia przyjmujemy do końca grudnia 2020 r.

VI. OCENA PRAC: 

1) Oceny prac dokona komisja jury powołana przez Organizatora, którym jest GOK w Ropie.

 VII. WYNIKI:

2) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do końca stycznia 2021 r.

3) Wyniki podane zostaną na stronie internetowej GOK (gokropa.iaw.pl) 

oraz na naszym profilu na Facebooku.

 VIII. KRYTERIA OCENY:

Ocenie podlegać będą następujące kryteria:

*jakość techniczna zdjęcia, *światło, barwa , kolor, *kompozycja, 

*ogólne wrażenie artystyczne

 IX. NAGRODY: 

Nagrody rzeczowe wręczone zostaną  trzem laureatom, wytypowanym przez Komisję. 

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o możliwości odbioru nagrody.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora oraz Jury.

2)  Zgłoszenie do konkursu będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
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