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Regulamin konkursu fotograficznego
„100 lat Niepodległości”
organizowanego w ramach obchodów 100. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę
Organizator:
• Biblioteka Publiczna w Książu Wielkopolskim
Partner:
• Marlena Grewling

Konkurs jest jednym z elementów obchodów jednej z najważniejszych dla Polaków rocznicy.
W konkursie wziąć może udział każdy mieszkaniec Gminy Książ Wlkp.

Celem konkursu jest upamiętnienie osób zasłużonych w walce o suwerenną Rzeczpospolitą. Konkurs ma
zachęcić do własnych poszukiwań historycznych. Jego celem jest zachęta do twórczej wypowiedzi za
pomocą fotografii. Celami konkursu są również kształtowanie patriotyzmu
w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego oraz ukazanie różnych form obchodów
rocznicy odzyskania niepodległości.
Zadaniem konkursu ma być również promocja gminy Książ Wlkp. poprzez zachęcenie uczestników do
odwiedzenia naszego regionu i wykonanie fotografii z terenu gminy Książ Wlkp.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców gminy Książ

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

ul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ Wlkp.
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Wielkopolski i jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:
a) Kat. I – uczniowie szkół z terenu gminy Książ Wlkp. w wieku do 19 lat.
b) Kat. II – osoby pełnoletnie – mieszkańcy gminy Książ Wlkp., którzy ukończyli 18 lat, niebędący
uczniami.
2. Zdjęcia mogą być wykonane analogowo lub cyfrowo, mogą też być poddane obróbce cyfrowej. Nie
może być to jednak fotomontaż ani kolaż.
3. Prace należy dostarczyć w formie wydruku, w formacie minimum 20×30 centymetrów oraz plików
JPG lub TIFF na płycie CD. do Biblioteki Publicznej w Książu Wielkopolskim.
4. Prace należy dostarczyć w kopercie z tytułem konkursu „100 lat Niepodległości”. Każde zdjęcia
powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem pracy. W każdej kopercie musi
znajdować się formularz zgłoszeniowy.
5. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu dowolną ilość zdjęć pojedynczych
oraz pogrupowanych w cykle lub zestawy. Zestawy powinny liczyć od 3 do 5 zdjęć.
6. Tematyka zdjęć powinna być związana z tematem konkursu, czyli mogłaby odpowiedzieć na
pytania: jak dzisiaj ludzie postrzegają wolność, jak ją świętują, jak się z niej cieszą, jak ją pokazują,
jak są z niej dumni. Niech poszukiwaniem będą miejsca bądź zachowania będące przejawem
wolności. Jak lokalna społeczność wspomina 100 lat wolności, świętuje, uroczyście obchodzi, jak
młode pokolenia są uczone pamięci o odzyskaniu niepodległości, o zagrożeniach jakie tą
niepodległość mogą spotkać, jak można się cieszyć, że już sto lat Polska jest niepodległa.
7. Ostateczny termin dostarczenia prac do organizatora 31.08.2018 r.
8. Zdjęcia oceni profesjonalne Jury. Posiedzenie Jury odbędzie się do 21.09.2018 r.
9. Jury konkursu przyzna najlepszym pracom nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe. Łączna pula
nagród wynosi 1500 zł.
10. Wyniki pracy Jury zostaną bezzwłocznie po jej zakończeniu opublikowane na stronie internetowej
Organizatora. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
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11. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia pokonkursowej wystawy, która odbędzie
się w terminie do końca listopada 2018 r.
12. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną zarchiwizowane w bazie zdjęć dokumentujących życie gminy
Książ Wielkopolski oraz zostaną wykorzystane do promocji gminy Książ.

Dodatkowych informacji udziela:
a) Marlena Grewling tel. 695307831
b) Centrum Kultury Książ Wlkp.tel. 61 28 22 616
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI"
organizowanego w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Imię uczestnika konkursu
Nazwisko uczestnika konkursu
Godło autora
Adres do korespondencji

Numer telefonu
Email
Wiek uczestnika konkursu

CHARAKTERYSTYKA PRAC (tytuły zdjęć)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Niniejszym oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca do konkursu fotograficznego jest moim dziełem i nie narusza praw osób trzecich,
w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Oświadczam również, że zapoznałem/am się z regulaminem
konkursu, w szczególności z jego częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich, jego postanowienia przyjmuję bez zastrzeżeń.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

.…………...……………………………………………………..…..……………………………………
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu lub podpis przedstawiciela ustawowego /
opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu)
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