Regulamin Konkursu pt.: „Trzy kultury”
Fotografia - Słowo Pisane - Dowolna Forma Plastyczna
Organizator konkursu: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medyckiej oraz Szkoła
Podstawowa w Medyce.
II - Cel konkursu, przedmiot oraz uczestnicy
1. Celem konkursu jest przypomnienie trzech kultur tj.: Polskiej, Ukraińskiej
i Żydowskiej, które to istniały i rozwijały się na naszym terenie. Konkurs rozwijać
będzie umiejętności zdobywania nowej wiedzy z zakresu historii i kultury danego
terenu oraz przyczyni się podniesienia świadomości związanej z wielokulturowością
naszego regionu.
2. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane w formie i technice
dowolnej (np. rysunek, akwarela, szkic, rzeźba itp.) oraz fotografia i słowo pisane
przedstawione w dowolnej formie.
3. Tematyka prac konkursowych powinna obejmować obszar miejscowości
zamieszkania lub innego obszaru gminy Medyka.
4. Do konkursu należy zgłaszać materiały przedstawiające jedną, dwie lub trzy
wymienione kultury.
5. W konkursie wezmą udział także materiały wykonane przed ogłoszeniem
niniejszego konkursu.
6. Przedmiotem konkursu są prace autorskie jednej osoby.
III - Zasady udziału w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe oraz dzieci zameldowane na
terenie gminy Medyka. Dopuszcza się również udział innych osób związanych lub
zainteresowanych historią i kulturą gminy Medyka. Od dzieci biorących udział w
konkursie wymagana jest zgoda jednego z rodziców złożona na piśmie.
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2. Do konkursu przyjmowana będzie dowolna ilość prac plastycznych. Fotografie
natomiast składamy w ilości nie większej niż 10 odbitek dowolnej wielkości w formie
papierowej i elektronicznej - uwzględniamy fotografie współczesne i historyczne.
3. Prace konkursowe należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Medyce oraz
sekretariacie Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Medyce do dnia 21.11.2014r.
4. Materiały należy opisać w następujący sposób: tytuł pracy, imię nazwisko autora,
adres, telefon oraz ewentualny email.
5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.medykastowarzyszenie.pl
6. Zgłoszenie prac na konkurs będzie jednocześnie uznaniem warunków regulaminu,
wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych oraz przeniesieniem praw autorskich w całości na rzecz
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Medyckiej.
7. Prace fotograficzne oraz plastyczne mogą zostać zwrócone autorom po
wcześniejszym uzgodnieniu.
IV - Terminy
1. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia regulaminu.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21.11.2014 roku w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Medyce. Wyniki będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia
pod adresem www.medykastowarzyszenie.pl
V - Nagrody i przepisy końcowe
1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla 10 osób biorących udział
w konkursie.
2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna nagrody rzeczowe
za najlepsze prace.
3. Nagrody zostaną wręczone w dniu zakończenia konkursu tj. 23.11.2014r w Szkole
Podstawowej w Medyce.
3. Organizator zastrzega, że w przypadku wątpliwości nie ujętych niniejszym
regulaminem decyzje ostateczne podejmuje Jury Konkursu.

Projekt „Razem kiedyś, osobno wczoraj, wspólnie dziś”
jest wspieranym w formie realizacji zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

