Międzyszkolny Przegląd Reportażu - 2019
Ścieżkami Zamojszczyzny,
…

czyli

w

poszukiwaniu

zapomnianych

miejsc

i

nietuzinkowych

bohaterów Twojego regionu.

„Zakola Łabuńki i schody ratusza (…) żyją we mnie (…),
wysyłają sygnały,
staram się je odczytać i po swojemu odpowiedzieć sygnałem (…).
Tak się porozumiewamy i chyba się rozumiemy”
Piotr Szewc

„Spłacam długi”

Jesteś kreatywny? Zauważasz coś, czego inni nie widzą? Chcesz wyrazić swoją
ocenę świata? Zamojszczyzna wciąż

skrywa przed nami swe tajemnicze piękno.

Szukamy tych, którzy chcą się zaangażować i pomóc je poznać, prezentując
wyjątkowe miejsca, intrygujących ludzi i frapujące historie. Ważny jest Twój
pomysł!
 Współpraca i patronat medialny:
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
KSIĄŻNICA ZAMOJSKA
SKAFANDER – GAZETA AKADEMICKA
ZAMOJSKI KWARTALNIK KULTURALNY

zamosc.naszemiasto.pl
 Organizator:

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII KONOPNICKIEJ w ZAMOŚCIU
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 Inspiracje:
Regionalny charakter konkursu zachęca do sięgania po tematy związane
z historią i kulturą Zamojszczyzny. Pracownicy Czytelni Ogólnej i Zbiorów
Regionalnych oraz Wypożyczalni w Dziale Udostępniania Książnicy Zamojskiej
im. Stanisława Kostki Zamoyskiego przy ulicy Kamiennej 20 w Zamościu
chętnie udzielą pomocy w gromadzeniu materiałów źródłowych. Kontakt:
czytg@biblioteka.zamosc.pl lub region@biblioteka.zamosc.pl

Polecane strony internetowe dotyczące warsztatu fotografii i fotoreportażu:
www.szerokikadr.pl
www.grandpressphoto.pl
www.worldpressphoto.org
www.ztf.pl

 Założenia Przeglądu:
- przybliżenie kultury i historii regionu,
- zaangażowanie w życie społeczne,
- motywowanie uczniów do rozwijania talentów, zainteresowań i aktywności
twórczej,
- doskonalenie umiejętności operowania wybranymi gatunkami dziennikarskimi,
- promowanie zwycięzców konkursu poprzez prezentację prac w lokalnych
mediach.
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REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO PRZEGLĄDU REPORTAŻU - 2019.
ŚCIEŻKAMI ZAMOJSZCZYZNY…
1. Przegląd adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8),
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu zamojskiego.
2. Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach:
I.
II.

FOTOREPORTAŻ
REPORTAŻ LITERACKI

3. Warunkiem udziału jest nadesłanie 1 samodzielnie przygotowanego reportażu
w wybranej kategorii.
4. Poszczególne kategorie Przeglądu;
I.

FOTOREPORTAŻ:
 zdjęcia wykonane techniką czarno-białą lub barwną,
 ilość zdjęć od 3 do 8 (zalecany układ poziomy),
 format A4,
 każda fotografia powinna mieć naklejoną na odwrocie kartkę
zawierającą kategorię, tytuł fotoreportażu, numer zdjęcia, imię i
nazwisko autora, adres szkoły,
 praca w formie wydrukowanej oraz obowiązkowo zapisana na płycie CD
opisanej jak wyżej.
 Każdy plik powinien być zatytułowany tak jak na zdjęciu, czyli imię
i nazwisko, tytuł pracy i szkoła!

II.

REPORTAŻ LITERACKI
 objętość pracy do 4 stron A4,
 czcionka 14 Times New Roman,
 tytuł,
 praca opisana w lewym górnym rogu: kategoria, imię i nazwisko autora,
adres szkoły.
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 praca w formie wydrukowanej oraz obowiązkowo zapisana na płycie CD
opisanej jak wyżej.
 Każdy plik powinien być zatytułowany tak jak na płycie, czyli imię
i nazwisko, tytuł reportażu oraz szkoła!
5. TERMIN NADSYŁANIA PRAC
UCZESTNIKA – 30 kwietnia 2019.

WRAZ

Z

KARTĄ

ZGŁOSZENIA

Finał Przeglądu jest zaplanowany na początek czerwca 2019r.
6. Prace należy przesłać na adres szkoły:
II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 68
z dopiskiem „MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD REPORTAŻU - 2019”

7. Jury Przeglądu dokona oceny nadesłanych prac wybierając najlepszą pracę
w każdej kategorii. Przyznane zostaną także wyróżnienia.
 Autorzy prac i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na finałowy przegląd.
Podczas finału będą zaprezentowane wybrane reportaże uczestników
Przeglądu, a jury wyłoni zwycięzców w każdej kategorii.
 Najlepsze i najciekawsze reportaże zostaną opublikowane w Zamojskim
Kwartalniku Kulturalnym i Gazecie Akademickiej Skafander oraz na
portalu internetowym zamosc.naszemiasto.pl.
 Nadesłane fotoreportaże zostaną zaprezentowane w Szkolnej Galerii
Artystycznej „Wieszak”.
 Nadesłane prace spełniające warunki regulaminu będą zamieszczone na
stronie

internetowej

II

Liceum

Ogólnokształcącego

w

Zamościu

www.2lozamosc.pl, w zakładce „Reportaż”.
8. Obowiązki i prawa organizatorów;
 organizatorzy
starannością,

zobowiązują
lecz

nie

się

do

odpowiadają

wynikające z winy poczty lub nadawcy,
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traktowania
za

prac

uszkodzenia

z

lub

należytą
zaginięcie

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukcji nadesłanych prac w
celach promocyjnych konkursu,
 organizator zastrzega, że nadesłane prace nie będą zwracane,
 administratorem
Przeglądu

danych

Reportażu

osobowych

jest

II

uczestników

Liceum

Międzyszkolnego

Ogólnokształcące

im.

Marii

Konopnickiej w Zamościu, ul. Partyzantów 68,
 przetwarzanie

danych

osobowych

będzie

odbywać

się

zgodnie

z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia Międzyszkolnego Przeglądu Reportażu 2019. Nie będą
udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem wymienionych w
regulaminie jako patroni medialni przeglądu – Zamojskiego Kwartalnika
Kulturalnego,

Gazety

Akademickiej

„Skafander”,

Katolickiego

Radia

Zamość, portalu internetowego zamosc.naszemiasto.pl,
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do
udziału w konkursie,
 prawa autorskie do pracy zgłoszonej do przeglądu zachowuje jej autor.
 nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
9. Szczegółowych

informacji

udziela

organizator

-

kontakt

mailowy

joankabe@wp.pl
10. Kartę

zgłoszenia

oraz

oświadczenia

osobowych zamieszczamy poniżej.
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dotyczące

przetwarzania

danych

KARTA ZGŁOSZENIA
MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD REPORTAŻU – 2019.
ŚCIEŻKAMI ZAMOJSZCZYZNY…

1. Imię i nazwisko ucznia
…………………………………………………………………………………
2. Adres mailowy ucznia
…………………………………………………………………………………
3. Szkoła
…………………………………………………………………………………
4. Adres szkoły i telefon kontaktowy
………………………………………………………………………….............
5. Wybrana kategoria reportażu
………………………………………………………………………………….
6. Tytuł reportażu
………………………………………………………………………………..
7. Imię i nazwisko opiekuna
…………………………………………………………………………………

8. Adres mailowy opiekuna
…………………………………………………………………………………
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Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie rodziców (w przypadku uczniów niepełnoletnich)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna
....................................................... w celach organizacji i przeprowadzenia
przeglądu oraz udostępnienia zgłoszonych prac i informacji o wynikach przeglądu
zgodnie z regulaminem Międzyszkolnego Przeglądu Reportażu - 2019.
Podpis rodzica
……………………………………………………………………………………….

Oświadczenie uczestnika (w przypadku uczniów pełnoletnich)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia przeglądu oraz udostępnienia zgłoszonych prac i informacji
o wynikach przeglądu zgodnie z regulaminem Międzyszkolnego Przeglądu
Reportażu - 2019.
Podpis uczestnika
………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie nauczyciela-opiekuna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia przeglądu oraz udostępnienia zgłoszonych prac i informacji
o wynikach przeglądu zgodnie z regulaminem Międzyszkolnego Przeglądu
Reportażu - 2019.
Podpis nauczyciela-opiekuna
………………………………………………………………………………………..
7

