
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

 

GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNO - LITERACKIEGO 

POD  HASŁEM „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. SZLAKIEM PRZYDROŻNYCH 

KAPLICZEK” 

 

Organizatorzy:   

Gmina Niwiska 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach 

Adresaci:  

Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, szkół  ponadgimnazjalnych 

 

Cele i zadania: 

 Poznanie historii krzyży i kapliczek znajdujących się w najbliższym otoczeniu   

 Poszukiwanie inspiracji twórczej w otaczającej rzeczywistości 

 Aktywna edukacja artystyczna, historyczna, literacka mająca na celu budowanie 

tożsamości w środowisku lokalnym 

 Rozwijanie wrażliwości artystycznej i umiejętności obserwacji otoczenia 

 Stworzenie inspiracji do wypowiedzi artystycznej na temat ochrony dziedzictwa 

narodowego 

 Wychowanie w kulturze 

 Pobudzenie młodych ludzi do refleksji na temat dziedzictwa narodowego oraz 

zaangażowanie ich w dbałość o polską kulturę. 

Zasady konkursu fotograficzno - literackiego: 

 Prace fotograficzne mogą być czarno-białe lub kolorowe, w formacie nie mniejszym 

niż 15cm x 21cm. ( dodatkowo w wersji elektronicznej na CD) 

 Do wykonanej pracy należy dołączyć tekst (maksymalnie dwie strony maszynopisu), 

który może dotyczyć m. in. ludzi, miejsc, w którym kapliczka lub krzyż się znajduje 

oraz  historii lub dziejów z nim związanych. 

 

Każda praca powinna być opisana i zawierać następujące dane: 

 Imię i nazwisko autora, e-mail, nr telefonu 

 Wiek 

 Opis zdjęcia: data zrobienia fotografii i miejsce, które przedstawia 

(miejscowość, gmina, powiat) 

 Imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca została zrealizowana 

 Nazwę i adres placówki 

 Nadesłane prace oceniane będą w następujących kategoriach: 

 Szkoły podstawowe 

 Gimnazja 

 Szkoły ponadgimnazjalne 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr  10/2014  

Wójta Gminy Niwiska 

 z dnia 13 lutego 2014r. 

 

 

 

 

Jury konkursowe: 

Jury z udziałem organizatorów dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni laureatów. 

Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 29 listopada 

2014r. na Biesiadzie u Hupki.  

O wynikach konkursu, miejscu i terminie podsumowania  powiadomimy finalistów odrębnym 

pismem. 

Terminy: 

 Prace należy przesłać w terminie do 31 października 2014 r. na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach, 

Telefon: 17 2279 022 

Uwaga – prace  nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność 

organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac 

w celach wydawniczych i reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach oraz innych 

wydawnictwach promujących konkurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


