Wójt Gminy Gościeradów
we współpracy

z Gminną Biblioteką Publiczną w Gościeradowie,
Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościeradowa
o raz szko łami z terenu gminy Gościeradó w
ogłasza

I Gminny Konkurs Fotograficzny
„Moja miejscowość z perspektywy czasu”
REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Gościeradów, a koordynatorem Gminna Biblioteka
Publiczna w Gościeradowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościeradowa.
Współorganizatorami konkursu na terenie poszczególnych miejscowości są szkoły z terenu gminy
Gościeradów.
2. Cele konkursu:
1) wspieranie aktywności lokalnej mającej na celu uświadomienie wagi niematerialnego dziedzictwa
kultury dla zachowania tożsamości mieszkańców gminy Gościeradów;
2) rozwijanie kreatywnego spojrzenia na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość gminy Gościeradów;
3) rozwijanie pasji fotografowania i dokumentowania.
3. Zadania uczestników konkursu:
 odnalezienie przynajmniej dwóch starych fotografii ze zbiorów rodzinnych przedstawiających
fragment miejscowości należącej do gminy Gościeradów;
 wykonanie współczesnych wersji tych zdjęć z uwzględnieniem oryginalnej kompozycji ze starych
fotografii (niezmieniony układ elementów ruchomych kompozycji – m.in. osób, na tle pejzażu,
fragmentu danej miejscowości przedstawionego na starych oryginalnych fotografiach);
 wykonanie opisów do starej i współczesnej wersji fotograficznych ujęć;
 złożenie pracy konkursowej wraz z wypełnionym zgłoszeniem oraz oświadczeniem o zgodzie na
publikację (wzory – załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu) do dnia 25 maja 2019 roku do godz.
15.30. do dyrektora GBP w Gościeradowie lub na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie
Gościeradów Folwark os. POM 7, 23-275 Gościeradów
z dopiskiem „Moja miejscowość z perspektywy czasu – konkurs fotograficzny ”
4. Praca konkursowa powinna zawierać dwie archiwalne (stare) fotografie ukazujące
w tley dający się zidentyfikować fragment miejscowości (sprzed co najmniej 10 lat) oraz dwie ich
współczesne wersje. Opis zdjęć powinien zawierać informację identyfikującą miejsce zdobienia
zdjęcia, określenie daty zdjęć, przedstawienie osób występujących na obu zdjęciach oraz imię

i nazwisko autora zdjęcia. Opisy sporządzone w sposób czytelny, powinny być wydrukowane
i przyklejone na odwrocie, każdego opisywanego zdjęcia. Format zdjęć nie jest określony. Zdjęcia
dostarczone do konkursu mogą być zeskanowane i przekazane w formie elektronicznej na płycie CD,
należy jednak pamiętać o dostarczeniu opisów, które w nieskomplikowany sposób będą dawały
możliwość identyfikacji zdjęć.
5. W konkursie wezmą udział oryginalne prace fotograficzne, nienagradzane wcześniej
w innych konkursach.
6. Komisja konkursowa powołana przez koordynatora oceni prace konkursowe pod względem
zgodności z postanowieniami regulaminu, pomysłowości oraz wartości historyczno - sentymentalnej.
7. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych bez względu na miejsce zamieszkania
w kategoriach:
1) dzieci do 12 roku życia;
2) młodzież od 13 do 17 lat;
3) dorośli.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 8 września 2019 r. podczas obchodów gminnych
Europejskich Dni Dziedzictwa na Źródliskach w Łanach.
9. Niezbędnym warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Biorąc udział w konkursie uczestnik zgadza się, żeby jego dane osobowe przekazywane
koordynatorowi były przetwarzane w celu realizacji konkursu, publikacji wyników konkursu oraz do
promocji prac konkursowych i ich twórców.
10. Formularze: zgłoszenia z wyrażeniem zgody oraz oświadczenia dostępne będą na stronie
internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie.
11. W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty te wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie.
12. Autor pracy konkursowej/ jego prawny opiekun odpowiada w razie roszczeń osoby trzeciej za
ewentualne naruszenie jej praw autorskich.
13. Nagrody w konkursie przyznane będą za I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej.
14. Zastrzega się prawo do zmniejszenia liczby osób nagrodzonych lub przyznania nagród/ wyróżnień
dodatkowych.

