INFORMACJA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŁAZISK
DOTYCZĄCA
I KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ŁAZISKA W OBIEKTYWIE”
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Łazisk w Łaziskach Górnych informuje mieszkańców naszego
miasta o organizacji w bieżącym roku konkursu
Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Łaziska w obiektywie. Widzę i... fotografuję”, którego
celem będzie
promocja miasta poprzez ukazanie ciekawych, a często nieznanych jego zakątków
poszerzanie wiedzy o mieście
zacieśnianie więzi i umacnianie lokalnej przynależności
wzbudzanie kreatywności uczestników wypowiadających się poprzez sztukę fotografii
Realizacja konkursu zostanie sfinansowana ze środków przekazanych Towarzystwu Przyjaciół
Łazisk przez władze samorządowe na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki,
ochrony tradycji i dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego pod tytułem: Organizacja imprez
kulturalnych o charakterze gminnym mającym istotne znaczenie dla gminy.
Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu dowolną techniką fotografii prezentującej
przyrodę naszego miasta, pejzaż itd. Fotografie muszą być wykonane na terenie naszego miasta.
Mogą ulec obróbce, o ile będzie ona służyć konkretnemu zamysłowi artystycznemu fotografa.
Prace (maksymalnie 3 fotografie, traktowane jako cykl) w formie papierowej (z metryczką
na odwrocie każde) wraz z nagranymi na CD plikami w formacie jpg przesyłamy organizatorom.
Metryczka fotografii zawierać powinna: logo przyjęte przez autora, krótki opis miejsca (jego
lokalizację), datę wykonanego zdjęcia oraz – jeśli taki będzie zamysł autora – tytuł zdjęcia (cyklu
zdjęć).
Prace nadesłane na konkurs oceniane będą w dwóch kategoriach
• młodzieży (do lat 18)
• osób dorosłych
Wzorem lat ubiegłych prace nadesłane na konkurs stowarzyszenie zamierza upublicznić w różnej
formie, dlatego nie mogą one być wcześniej publikowane ani oceniane w innych konkursach. Prace
nie mogą naruszać Praw Autorskich innych osób.
Prace można składać osobiście w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łaziskach Górnych lub przesłać pocztą na adres Towarzystwa Przyjaciół Łazisk,
ul. Świerczewskiego 1, 43-170 Łaziska Górne do 11 września 2015 roku (o uznaniu terminu
złożenia decyduje data stempla pocztowego).
Koperta winna być opatrzona wyłącznie znakiem / logo przyjętym przez uczestnika konkursu.
Wewnątrz koperty zewnętrznej, oprócz prac konkursowych opatrzonych logo, należy umieścić małą
zamkniętą kopertę zawierającą dane osobowe autora prac tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania
oraz numer telefonu kontaktowego.
Uczestnicy konkursów mogą otrzymać nagrody rzeczowe z uwzględnieniem wyników oceny ich
prac przez jury konkursu.
Informacje szczegółowe na temat konkursu znajdują się znajdują się na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Łaziskach Górnych – www.laziska.pl, prasie lokalnej.

Regulamin Organizacyjny
Konkursu organizowanego w 2015 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Łazisk w Łaziskach
Górnych zwane dalej TPŁ finansowanych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Łaziska Górne.
I. Nazwa konkursu:
Konkurs Fotograficzny „Łaziska w obiektywie. Widzę i... fotografuję ”
II. Uczestnicy
Mieszkańcy Łazisk Górnych z tym, że konkurs fotograficzny rozgrywany będzie w 2 kategoriach:
a)młodzież do lat 18
b) osoby dorosłe
III. Komisja Konkursowa – Jury
1. Komisję Konkursową powołuje Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Łazisk, podejmując stosowną
uchwałę.
2. Komisja składa się z 5 osób.
3. Członkiem Komisji może być osoba pełnoletnia, posiadająca wiedzę i doświadczenie zawodowe
dające gwarancję prawidłowej i obiektywnej oceny prac konkursowych.
4. Członkowie Komisji mogą być wybierani spośród :
a)przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Łazisk
b)grona specjalistów w zakresie pozwalającym rzetelnie ocenić prace konkursowe osób
5. Powołani przez Zarząd członkowie Komisji wybierają ze swojego grona przewodniczącego
Komisji, który organizuje i kieruje jej działaniami.
6. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Łazisk zapewnia obsługę formalną posiedzeń Komisji
(zwoływanie posiedzeń, protokołowanie itp.).
7. Protokoły z posiedzeń Komisji podpisuje protokolant oraz przewodniczący Komisji.
8. Termin zakończenia prac Komisji określa Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Łazisk w stosownej
uchwale, biorąc pod uwagę ilość złożonych prac.
9. Decyzje Komisji podejmowane są w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów.
10. Opinie jurorów powinny zawierać krótkie uzasadnienie.
11. Autor pracy konkursowej ma prawo zapoznać się z opinią dotyczącą oceny swojej pracy.
12. Końcowy protokół z prac Komisji jej przewodniczący przekazuje niezwłocznie Zarządowi TPŁ,
który ogłasza wyniki Konkursu w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej: www.laziska.pl.
IV. Zasady składania prac konkursowych
1. Termin składania prac konkursowych ustala się na dzień 11 września 2015 roku.
2. Prace konkursowe należy składać w zaklejonych kopertach na adres: Towarzystwa Przyjaciół
Łazisk, ul. Świerczewskiego 1, 43-170 Łaziska Górne.
3. Koperta winna być opatrzona wyłącznie znakiem / logo przyjętym przez uczestnika konkursu.
Wewnątrz koperty zewnętrznej, oprócz prac konkursowych opatrzonych logo, należy umieścić małą
zamkniętą kopertę zawierającą dane osobowe autora prac tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania
oraz numer telefonu kontaktowego.
V. Postanowienia końcowe
1. Po rozstrzygnięciu konkursów Zarząd TPŁ pisemnie zawiadamia uczestników konkursów o jego
wynikach oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród.

