Konkurs Fotograficzny

SPORT NIEJEDNO MA IMIĘ
Ogłaszamy konkurs fotograficzny dla wszystkich: Uczniów, Nauczycieli, Sympatyków Sportu, po
prostu Wszystkich.
Czekamy na Wasze fotki, które przedstawiają różne oblicza sportu, tego przez duże S i tego przez
małe S - naszego, teraz domowego.
Nie będzie dla nas ważna jakość zdjęcia, a przede wszystkim zawarte w nim treści. Możecie więc
przysyłać zdjęcia zrobione np. telefonem.
Co tydzień wybierać będziemy ZDJĘCIE TYGODNIA, którego Autor nagrodzony zostanie specjalną nagrodą oraz FOTKĘ PUBLICZNOŚCI wybraną przez osoby odwiedzające strony FB Dolnośląskiego SZS i stronę grupy @ktywni w domu
Co miesiąc ZDJĘCIA TYGODNIA oraz FOTKI PUBLICZNOŚCI wezmą udział w plebiscycie na
ZDJĘCIE MIESIĄCA. Tu do oceny zaprosimy osoby, które zawodowo parają się fotografią, żeby
pomogły nam wybrać to jedno, najlepsze. Oczywiście Autor otrzyma specjalną nagrodę.
Wasze prace przesyłajcie na adres adam.szs@wp.pl
Ta część z nich, która będzie mogła być upowszechniona, będzie publikowana na naszych stronach FB.
Przypominamy i prosimy:
1. Musicie być Autorem wysyłanego zdjęcia
2. Jeżeli zdjęcie pokazuje Was proszę o obowiązkowe dołączenie do niego klauzuli:
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na zdjęciu przesłanym na konkurs fotograficzny SPORT NIEJEDNO MA IMIĘ oraz wyrażam zgodę na jego publikację na stronach Facebook poświęconych konkursowi
lub w przypadku zdjęcia, na którym znajduje się wiele osób i każda z nich jest tłem, klauzulę:
Wyrażam zgodę na publikację mojego zdjęcia przesłanego na konkurs SPORT NIEJEDNO
MA IMIĘ na stronach Facebook poświęconych konkursowi
3. Konkurs trwa do odwołania. Zdjęcia przysłane w okresie do czwartku każdego tygodnia wezmą
udział w plebiscycie na ZDJĘCIE TYGODNIA. W czwartek będą one zamieszczane na dedykowanych stronach FB, gdzie rozpocznie się wybór FOTKI TYGODNIA, którą zostanie ta, która
otrzyma najwięcej polubień. Głosowanie potrwa do soboty, a w niedzielę zostaną ogłoszone
wyniki w obydwu kategoriach.
4. Prace na pierwszą, tygodniową edycję, możecie wysyłać w okresie 26.03.-2.04.2020, a wyniki
zostaną ogłoszone 5.04.
5. Autor pierwszego ZDJĘCIA MIESIĄCA otrzyma jedną z najlepszych polskich encyklopedii dotyczących sportu; dzieło Wojciecha Lipońskiego „Encyklopedia Sportów Świata”.
Dla Autora FOTKI PUBLICZNOŚCI mamy nagrodę niespodziankę.
MAMY TERAZ TROCHĘ WIĘCEJ CZASU. ZRÓB ZDJĘCIE ZE SWOJEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ. PRZESZUKAJ SWOJE ARCHIWUM FOTOGRAFII, PRZEGLĄDNIJ GALERIĘ W SWOIM
TELEFONIE I POKAŻ INNYM JAK RÓŻNY MOŻE BYĆ SPORT.
WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „SPORT NIEJEDNO MA IMIĘ”

