Konkurs „Zdobądź indeks na kierunek architektura krajobrazu”
III edycja
ORGANIZATOR
Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Wiejska 45E
15-351 Białystok
Dopisek : „KONKURS na kierunek architektura krajobrazu”
Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap
Uczestnik Konkursu samodzielnie przygotowuje cykl od 4 do 6 opatrzonych tytułami
fotografii tworzących autorską opowieść. Tematem przewodnim fotoreportażu jest
OGRÓD WIEJSKI.
Zdjęcia w formacie JPG o wymiarach min. 1600 x 1200 pikseli, w plikach nie
przekraczających 1 MB, należy nadsyłać w formie załączników do listu elektronicznego.
Tytuł fotoreportażu i tytuły do zdjęć należy dołączyć w oddzielnym pliku tekstowym,
zapisanym w formacie *.pdf lub *.docx. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice
fotograficznej.
W liście elektronicznym przesłanym na adres: e-mail: wb.konkursak@pb.edu.pl
należy podać takie informacje jak:
-

tytuł fotoreportażu,
imię i nazwisko autora,
nazwę i adres szkoły,
e-mail i telefon kontaktowy.

Dodatkowo na ten sam adres należy przesłać skan Karty uczestnictwa z własnoręcznym
podpisem.
Ocenie prac w I etapie podlegać będzie:
-

podjęty temat zawarty w tytule fotoreportażu i tytułach zdjęć,
walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne pracy,
warsztat techniczny,
spełnienie wymogów formalnych

Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.
Uwagi:
a) Dopuszczalna jest korekta zdjęć w programach graficznych, obejmująca kadrowanie, ostrzenie, zmiany w
poziomach kolorów, jasności i kontraście. Niedopuszczalny jest fotomontaż zdjęć.
b) Czas wykonania zdjęcia jest ograniczony do jednego roku wstecz od daty ogłoszenia konkursu.

c)

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich
osób trzecich, nigdzie uprzednio nie publikowane. Uczestnik musi złożyć w związku z tym odpowiednie
Oświadczenie zawarte w Karcie uczestnictwa.

II etap
II etap konkursu odbywać się będzie na terenie Wydziału Budownictwa i Inżynierii
Środowiska Politechniki Białostockiej. W ciągu dwóch godzin Uczestnicy konkursu
samodzielnie przygotowują prace plastyczne na zadany przez Komisję Konkursową temat. Do
wykonania prac wykorzystują swoje zdjęcia lub materiały/narzędzia udostępnione przez
Organizatorów konkursu.
Nagrody i wyróżnienia
Uczniowie, którzy zajmą I, II i III miejsce – otrzymają indeks na kierunek Architektura
krajobrazu na WBiIŚ PB i atrakcyjne nagrody. Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają
certyfikaty uczestnictwa i drobne upominki. W konkursie przewidziane są również nagrody
dla najbardziej zaangażowanych nauczycieli/opiekunów promujących konkurs w swoich
szkołach.

Terminarz konkursu
13 styczeń 2017 r. ostateczny termin nadsyłania prac na WBiIŚ PB (I etap)
20 styczeń 2017 r. ogłoszenie wyników I etapu konkursu
16 luty 2017 r. finaliści etapu I przygotowują prace plastyczne w budynku WBiIŚ (II etap)
24 luty 2017 r. ogłoszenie wyników II etapu konkursu
22 marzec 2017 r. uroczyste wręczenie nagród
Postanowienia końcowe:
- ocenione zostaną tylko prace nadesłane w terminie oraz z wypełnioną Kartą uczestnictwa
- nagrodzeni uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny

