REGULAMIN KONKURSU NA ALBUM
pt. ,,Historia mojej rodziny na ziemi sulechowskiej”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorami konkursu są Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów oraz Sulechowski Dom Kultury
im. F. Chopina.
2. Konkurs odbywa się w ramach obchodów 700-lecia Sulechowa.
3. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Sulechów.
II. CELE KONKURSU
1. Przedstawienie dziejów rodzinnych w kontekście historii Sulechowa.
2. Rozbudzenie zainteresowania historią własnej rodziny.
3. Zaprezentowanie szerszemu gronu historii przechowywanych w relacjach rodzinnych.
III. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej wraz z wypełnionym
oświadczeniem (zał. nr 1) do dnia 28 lutego 2019r. do Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów. Po tym
terminie prace nie będą przyjmowane. Każda praca powinna na odwrocie zawierać informację:
nazwisko autora/autorów, numer telefonu kontaktowego.
2.Uczestnikami konkursu mogą być indywidualne osoby lub zespoły. W zespole mogą się znaleźć osoby
reprezentujące różne pokolenia. Uczestnik lub zespół zgłasza do konkursu tylko jedną pracę.
3. Praca konkursowa powinna prezentować historię rodziny na ziemi sulechowskiej w formie albumu,
kolażu, kroniki, relacji, pamiętników, zbioru zdjęć, wycinków prasowych etc. nigdzie nie publikowanej.
4. Prace zgłoszone na konkurs wracają do autora po wystawie pokonkursowej.
5. Prace konkursowe zostaną zeskanowane w celu ich utrwalenia na nośnikach multimedialnych. Skany
mogą zostać użyte w zbiorowej publikacji – edukacyjno – historycznym albumie, ukazującym historię ziemi
sulechowskiej.
IV. KRYTERIA OCENIANIA
1. Kryteria oceniania:
- przejrzysty i uporządkowany układ albumu,
- estetyka wykonania,
- zgodność z tematem konkursu,
- kreatywność,
- ogólne wrażenie.

2. Spośród prac, zgłoszonych na konkurs, jury powołane przez organizatorów w pierwszym etapie konkursu
wybierze 10 prac finałowych, a następnie w drugim etapie wybierze jedną, zwycięską pracę.
3. Organizatorzy przewidują nagrodę rzeczową dla laureata konkursu o wartości 1500 zł.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
5. Praca nagrodzona i wyróżnione będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Bibliotece Publicznej
Gminy Sulechów. Podsumowanie konkursu odbędzie się 13 maja o godz. 11.00 w Sali Widowiskowej
SDK.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biorąc udział w konkursie uczestnik/uczestnicy wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
regulaminu.
2. Kontakt: SDK w Sulechowie, tel. (068)385 22 14, e-mail:dk-sulechow@dk-sulechow.com
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu konkursu oraz do ostatecznej interpretacji
niniejszego regulaminu.

