REGULAMIN
konkursu fotograficznego pn „Studium kobiety”
na mem ilustrujący i komentujący zasady równości wobec prawa do pracy, płacy i uczestniczenia w życiu
społecznym, a także obecne w życiu codziennym stereotypy krzywdzące kobiety i narażające je na dyskryminację
ze względu na płeć.
Organizatorzy
- Anna Boraczyńska, tel. 34 360 56 27
- Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202
Częstochowa, tel. 34 360 56 28, e-mail sekretariat@biblioteka.czest.pl, zwana dalej Biblioteką.
Sponsor
Konkurs realizowany dzięki pomocy finansowej Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego w
Częstochowie.
Cel konkursu
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na ogłoszony w 2018 roku przez Sejm Rok Praw Kobiet, a przez
prezydenta miasta Częstochowy - Krzysztofa Matyjaszczyka - Częstochowski Rok Praw Kobiet i stworzenie
pola do wymiany myśli i poglądów dotyczących statusu kobiet w Polsce, ich praw i obowiązków.
Warunki uczestnictwa w konkursie
- W konkursie mogą brać udział osoby od 12 roku życia.
- W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
- Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
- Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i
oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
Wymagania jakie powinna spełniać praca konkursowa
- Mem powinien być wykonany techniką grafiki komputerowej, do której zostaną wykorzystane zdjęcia.
- Do każdej zgłoszonej pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia . Karta w formie elektronicznej
dostępna jest do pobrania na stronie www.biblioteka.czest.pl.
- Prace przyjmowane są w Bibliotece Głównej w formie papierowej w odpowiednim formacie (minimalny
format to od A3 do A1) lub formie elektronicznej w formacie graficznym jpg. o rozmiarze do 10 MB.
- Wybrane prace konkursowe zostaną wykorzystane do stworzenia wystawy prac.
- Prace można składać w Bibliotece Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego lub wysyłać na adres:
promocja@biblioteka.czest.pl do 7 grudnia 2018 r.
- Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 12.12.2018 r. przez jury, w którego skład wchodzić będzie
organizator konkursu, grafik komputerowy, przedstawiciel Biblioteki Publicznej.
Kryteria oceny
- Mem fotograficzny oceniany będzie pod względem treści merytorycznych, estetyki oraz nowatorskiego
podejścia do tematu.
- Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych projektów (trzy I miejsca) w trzech kategoriach
wiekowych: 12-17 lat, 18-25 lat, 26 +
Rozstrzygnięcie konkursu
- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 12 grudnia 2018 r. na stronie internetowej Biblioteki Publicznej
pod adresem www.biblioteka.czest.pl.
- Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową lub telefoniczną.
Nagroda
Za nagrodzone projekty (trzy I miejsca) zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
Postanowienia końcowe
- Najciekawsze projekty zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki i wykorzystane do
stworzenia wystawy.
- We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
- Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny i zamieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej Biblioteki pod adresem
www.biblioteka.czest.pl.
- Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biblioteki pod adresem
www.biblioteka.czest.pl.

