Pejzaż pamięci
Regulamin
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Prudniku zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Pejzaż pamięci”, mającym na celu
utrwalenie na zdjęciach świadectw materialnej kultury i historii lokalnej.
1.
Cele konkursu:
- uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przestrzeni oraz materialne świadectwa przeszłości,
nierzadko niszczejące wskutek upływu czasu, procesów naturalnych bądź działań człowieka
(dawne ganki, przydrożne kapliczki, nagrobki, detale architektoniczne, drewniane konstrukcje)
2.
Konkurs trwa od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2012 roku. Uroczyste podsumowanie
odbędzie się w październiku br., towarzyszyć mu będzie wystawa zakwalifikowanych prac.
3. Kategorie wiekowe i rodzajowe:
- dzieci i młodzież w wieku do 15 lat
- młodzież 16-20 lat
- dorośli
* pojedyncze zdjęcie
* cykl zdjęć (od 3 do 10 liczony jako jedna praca)
4. Aby wziąć udział w konkursie należy na adres Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Prudniku ul. Zamkowa 6,8,10,12, 48-200 Prudnik lub którejś z jej filii należy
w terminie do 30 września 2012 roku dostarczyć podpisaną godłem (litery/litery
i cyfry) oryginalną, nie retuszowaną odbitkę fotograficzną w formacie 15x21 do 30x40
oraz jej zapis cyfrowy na płycie CD.
5. Do prac prosimy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem dane
osobowe (imię i nazwisko, adres, wiek, zgodę na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych
prac przez Organizatorów w materiałach promocyjnych i pokonkursowych oraz
klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych
wraz z pracami do Konkursu wyłącznie do celów związanych z organizacją Konkursu.
Zostałam/em poinfomowana/y, że przekazane dane osobowe będą przechowywane w
zbiorze danych organizatora i że są one chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych oraz, że mam prawo wglądu do nich i do ich
poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania”. Za osoby
niepełnoletnie zgodę podpisują ich prawni opiekunowie)
6. Prace nie spełniające wymagań formalnych oraz złożone po upływie terminu będą
dyskwalifikowane.
7. Jury powołane przez Organizatorów przyzna Grand Prix konkursu oraz po 2 nagrody
w każdej kategorii wiekowej. Każdy z uczestników otrzyma dyplom potwierdzający
udział w konkursie.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany podziału nagród.
9. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatorów.

Projekt finansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju
Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących
z wcześniejszych dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec

Konkurs „Wieczorne opowieści”
Regulamin
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Prudniku zapraszają do udziału w konkursie literackim „Wieczorne opowieści”, mającym na celu
utrwalenie lokalnej tradycji i historii opowiadanych niegdyś przez mieszkańców Gminy.
1.
Cele konkursu:
- zachęcenie do zapisu literackiego własnych doświadczeń i zasłyszanych opowieści
- uwrażliwienie na tradycje rodzinne i lokalne
- utrwalenie/zapis tradycji wieczornych opowieści w gronie rodziny i przyjaciół
-utrwalenie wydarzeń z małej, lokalnej i rodzinnej historii, niezwykłych, ciekawych, barwnych lub
typowych, acz odchodzących już w niepamięć zachowań i obrzędów
2.
Interesują nas opowiadania/wiersze osnute wokół historii opowiadanych przez starszych
członków rodziny bądź też historie z własnego życia opracowane literacko. Jeśli Autor posługuje
się gwarą lub wyrażeniami funkcjonującymi tylko w danym środowisku (np. w rodzinie)
Organizatorzy proszą o umieszczeniu na końcu słowniczka (nie wliczanego do limitu stron utworu).
3.
Konkurs trwa od 1 kwietnia 2012 r. do 31 października 2012 roku. Uroczyste
podsumowanie odbędzie się w siedzibie MiGBPwPrudniku 22 listopada 2012 roku o godzinie 1700.
4. Kategorie wiekowe i rodzajowe:
- dzieci do 11 lat
- dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat
- młodzież 16-20 lat
- dorośli
* proza
* poezja
5. Aby wziąć udział w konkursie należy na adres Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Prudniku ul. Zamkowa 6,8,10,12, 48-200 Prudnik lub którejś z jej filii należy
w terminie do 31 października 2012 roku dostarczyć podpisany godłem (litery/litery
i cyfry) oryginalny, nigdzie dotąd nie publikowany utwór prozatorski bądź od jednego
do trzech wierszy.
6. Utwór prozatorski powinien być złożony w trzech egzemplarzach w formie
znormalizowane wydruku komputerowego o objętości do pięciu stron. Wiersze prosimy
składać w trzech egzemplarzach, każdy wydrukowany na osobnej kartce i podpisany
godłem.
7. Do prac prosimy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem dane
osobowe (imię i nazwisko, adres, wiek, zgodę na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych
prac przez Organizatorów w materiałach promocyjnych i pokonkursowych oraz
klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych
wraz z pracami do Konkursu wyłącznie do celów związanych z organizacją Konkursu.
Zostałam/em poinfomowana/y, że przekazane dane osobowe będą przechowywane w
zbiorze danych organizatora i że są one chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych oraz, że mam prawo wglądu do nich i do ich
poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania”. Za osoby
niepełnoletnie zgodę podpisują ich prawni opiekunowie)
8. Prace nie spełniające wymagań formalnych oraz złożone po upływie terminu będą
dyskwalifikowane.
9. Jury powołane przez Organizatorów przyzna Grand Prix konkursu oraz po 2 nagrody
w każdej kategorii wiekowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy udziału.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany podziału nagród.
11. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatorów.
Projekt finansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju
Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących
z wcześniejszych dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec

