
REGULAMIN 
Fotograficzny  konkurs przyrodniczy

 pt. ,, Gmina Rudna i okolice”

I. ORGANIZATOR
Chobieński Ośrodek Kultury w Chobieni.
II. CEL KONKURSU:
Przyroda i zabytki Gminy Rudna  i okolic w obiektywie aparatu  fotograficznego 
III. UCZESTNICY
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz osoby 
dorosłe z ternu Gminy Rudna.
2. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach: 7 – 10 lat, 11 – 15 lat, 16 lat i więcej.
IV. TEMATYKA PRAC

-przyroda
-zabytki

V. WYKONANIE PRACY
-3 fotografie w danej kategorii wykonane na terenie Gminy Rudna
- fotografia w formacie 15,2x21,6 (15x 21) mm
- płyta CD z plikami graficznymi w formacie JPEG(JPG)

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdą pracę należy podpisać: imię i nazwisko, wiek- data urodzenia,  adres zamieszkania, telefon kontaktowy.
2. Prace  składać osobiście 
            Chobieński Ośrodek Kultury
            Chobienia, ul. Rynek 6
            59-305 Rudna
             tel. 76 843 95 19 lub 76 843 95 09
4. Nie będziemy oceniać prac grupowych !
5. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa dnia 30.04.2016 r. do godziny 18:00.
6. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii. 
Decyzje Jury są ostateczne.

Informacji udzielają pracownicy CHOK: Jakub Próchnicki
w godzinach 14:00 – 20:00, tel. 76 843 95 19 lub 76 843 95 09

                                                                        KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS FOTOGRAFICZNY 2016
CHOBIEŃSKI OŚRODEK KULTURY

Imię i Nazwisko Uczestnika ...................................................................................

Wiek Uczestnika (data urodzenia) .........................................................................

Adres zamieszkania  ...............................................................................................

Telefon kontaktowy ................................................................................................

Kategoria........................................................................

Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu oraz  akceptuję zawarte w nim założenia i warunki.
Wyrażam zgodę na udostępnia nianie w mediach moich prac. 
Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  organizatora  w  celach  wynikających  z  regulaminu  
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z  
późniejszymi zmianami/.

....................................................................                     ....................................................................
(miejscowość i data)   (podpis Uczestnika lub Opiekuna)


	                                                                        KARTA ZGŁOSZENIA

