IX SZKOLNE IGRZYSKA FOTOGRAFICZNE

Regulamin konkursu – IX edycja (rok 2017)
1. Postanowienia ogólne
1.1Cel
Celem konkursu jest prezentacja fotografii uczniów PLOII oraz PG10, a także
trzecioklasistów pozostałych gimnazjów, którzy chcą kandydować do naszego
liceum.
1.2 Regulamin
Konkurs fotograficzny Szkolne Igrzyska Fotograficzne jest organizowany na
zasadach określonych niniejszym regulaminem.
1.3 Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu.
2. Zasady kursu:
2.1 Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów PLOII, PG10, a także
trzecioklasistów pozostałych gimnazjów, którzy będą starali się o przyjęcie do klasy
pierwszej do „DWÓJKI”.
2.2 Tematy
Prace na konkurs będą przyjmowane w następujących tematach:
•

Fotożart

•

Człowiek jest najważniejszy (portret charakterystyczny)

•

Czas na majówkę

•

Owoce i warzywa

•

Panorama

•

Las

•

Ja i moja szkoła

•

Reportaż (3-5 zdjęć)

•

Cztery pory roku

2.3 Terminy
Prace na konkurs we wszystkich dostępnych tematach można przynosić (przysyłać)
do dnia, w którym upływa termin oddawania prac w wybranym temacie. Terminy
dostarczenia zdjęć w poszczególnych tematach są następujące:
•

Fotożart - oddajemy do 31 marca 2017 r.

•

Człowiek jest najważniejszy (portret) - oddajemy do 30 kwietnia 2017 r.

•

Czas na majówkę - oddajemy do 31 maja 2017 r.

•

Owoce i warzywa.- oddajemy do 15 czerwca 2017 r.

•

Panorama - (temat na lipiec) oddajemy do 10 września 2017 r.

•

Las - (temat na sierpień) - oddajemy do 10 września 2017 r.

•

Ja i moja szkoła- oddajemy do 30 września 2017 r.

•

Reportaż (3-5 zdjęć) - oddajemy do 31 października 2017 r.

•

Cztery pory roku - oddajemy do 30 listopada 2017 r.

Wyniki konkursu w poszczególnych grupach tematycznych będą publikowane na
stronie szkoły w następujących terminach:
•

Fotożart - do 10 kwietnia 2017 r.

•

Człowiek jest najważniejszy– do 10 maja 2017 r.

•

Czas na majówkę - do 10 czerwca 2017 r.

•

Owoce i warzywa...- do 30 czerwca 2017 r.

•

Panorama – do 20 września 2017 r.

•

Las - do 20 września 2017 r.

•

Ja i moja szkoła – do 10 października 2017 r.

•

Reportaż (3-5 zdjęć) - do 10 listopada 2017 r.

•

Cztery pory roku – do 10 grudnia 2017 r.

2.4 Zgłaszanie zdjęć
2.4.1 Zdjęcia do konkursu
Zdjęcia do konkursu należy dostarczać w wersji elektronicznej do pani Katarzyny
Zając (sala 114/116), osobiście lub przesłać mailem na adres:
kasia.zajac@poczta.fm w terminach wymienionych powyżej.
2.4.2 Zdjęcie nie może być wcześniej wykonane niż 1.01.2017 rok.
2.4.3 Wielkość zdjęcia powinna być:
•

Min. Szerokość: 1000 px

•

Min wysokość: 1000 px

•

Min. Objętość pliku: 1 MB

•

Max. Objętość pliku: 4 MB

•

Format pliku: jpg

2.4.4 Zdjęcie powinno być opisane – imię i nazwisko, klasa (kandydaci do PLO
wpisują „KANDYDAT”), tytuł zdjęcia oraz krótki komentarz do zdjęcia, np. gdzie
i w jakich okolicznościach zostało zrobione, może wiąże się z nim jakaś historia,
anegdota, można skomentować adekwatnie to tematu, itp (20-30 słów).
Ponadto zdjęcie powinno zawierać EXIF (czyli skrót od Exchangeable Image File
Format), w którym zapisane są metadane o zdjęciu, miedzy innymi: nazwa aparatu,,
którym wykonano zdjęcie, ustawienia aparatu podczas wykonywania zdjęcia (czas
naświetlania, wartość przesłony, ogniskowa obiektywu, czułość ISO czy balans bieli),
datę wykonania zdjęcia a także późniejszych edycji wraz z podaniem programu, w
którym to zdjęcie było edytowane, wielkość pliku, rozdzielczość w pikselach, profil
kolorów, itd.)
2.4.5 Każdy z autorów może przynieść tylko 1 zdjęcie na każdy temat oprócz zadania
na październik gdzie trzeba dostarczyć od 3 do 5 zdjęć – reportażu na dowolny
temat. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania.
2.5 Zasady oceny i wyboru zwycięzców .
2.5.1 Skład Jury konkursu.
•

opiekun SAF: Katarzyna Zając,

•

nauczyciel informatyki: Krzysztof Żyta,

•

członkowie (absolwenci) SAF: Zosia Gnat, Paweł Sikorski

