Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta
w Słubicach
zaprasza do udziału

w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
poświęconym twórczości Zbigniewa Herberta
PAN COGITO… DICET
Mottem konkursu są słowa Poety :
(…) poezja jest córką pamięci
stoi na straży ciał w pustkowiu…
„ Życiorys”
Cele konkursu:
1. Propagowanie twórczości Zbigniewa Herberta.
2. Zachęcanie młodzieży do odkrywania uniwersalnych wartości, o których mówi
w swoich utworach Poeta.
3. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2. Uczestnik wykonuje 3 – 5 zdjęć, będących ilustracją problematyki wybranego
utworu Z. Herberta.
3. Wykonane przez uczniów prace winny być inspirowane jednym, wybranym spośród
podanych utworów Zbigniewa Herberta: Pan Cogito czyta gazetę, Pan Cogito a
perła, Matka, Dwie krople,17 IX
4. Każda praca musi być opatrzona kartą informacyjną umieszczoną na odwrocie
(załącznik nr 1).
5. Każda szkoła może nadesłać trzy prace wyłonione wcześniej w szkolnych
eliminacjach.
6. Każda praca powinna być opatrzona godłem. Do godła prosimy dołączyć zaklejoną
kopertę, podpisaną godłem autora pracy, zawierającą imię i nazwisko autora pracy,
wiek, kategorię, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
7. Do prac należy dołączyć zgodę rodziców/ opiekunów na udział dziecka w konkursie
i przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).
8. Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesyłać w opakowaniu
zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki pod adres:
Zespół Szkół Licealnych
im. Zbigniewa Herberta
69 – 100 Słubice
ul. Bohaterów Warszawy
tel./fax 95 758 22 55
mail: loslubice@interia.pl
9. Termin nadsyłania prac upływa dnia 18 marca 2019 roku.
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 28 marca 2019 roku podczas obchodów
Dnia Patrona Szkoły.

Załącznik nr 1
KARTA INFORMACYJNA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

1. Imię i nazwisko uczestnika …....................................................................................................

2. Wiek i klasa

…........................................................................................................................

3. Dokładny adres szkoły

…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

4.Tytuł utworu Zbigniewa Herberta stanowiących inspirację pracy fotograficznej
…...................................................................................................................................................

5. Imię i nazwisko opiekuna: …...................................................................................................

Załącznik nr 2 do regulaminu
……………………………………………..
miejscowość, data

Konkurs Fotograficzny Pan Cogito…dicet

Zgoda rodziców/opiekunów
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………
w Konkursie Fotograficznym Pan Cogito…dicet na zasadach określonych w regulaminie.

Podpis rodzica/opiekuna
………………………………

Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu
tj. Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.), dla celów
związanych z organizowaniem konkursu, publikacją i prezentacją zgłoszonych prac.

Podpis rodzica/opiekuna
………………………………

