
REGULAMIN KONKURSU 

„NIE TYLKO FOTOGRAFIA ŚWIADKIEM HISTORII” 

 

  

1. Organizator 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach 

2. Tematyka  

Przedmiotem prac konkursowych są fotografie, dokumenty oraz opracowanie w formie 

literackiej wydarzeń historycznych dotyczących Rybarzowic od okresu międzywojennego do 

lat 70-tych ubiegłego wieku. 

3. Termin i miejsce składania prac 

Prace należy składać w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach, ul. 

Beskidzka 66, 43-378 Rybarzowice. Termin składania prac upływa z dniem 1 października 

2011 roku. Prace należy składać w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem uczestnika. 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie 

Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich chętnych i ciekawych 

przeszłości wsi Rybarzowice. Udział w konkursie jest bezpłatny. Termin zgłoszeń do 

konkursu upływa z dniem 30 czerwca 2011r. Do konkursu można zgłaszać archiwalne 

zdjęcia, dokumenty oraz formy literackie oparte na faktach. Zarówno fotografie jak i 

dokumenty z w/w okresu mogą zostać dostarczone do organizatora w oryginale celem ich 

skopiowania na odpowiedni nośnik elektroniczny lub uczestnik konkursu może przynieść już 

skopiowane materiały na płycie CD, DVD lub Pendrive. Formy literackie winny być złożone 

zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej również na CD, DVD lub Pendrive. 

Materiały należy podpisać (imię, nazwisko, adres, telefon, wiek, a także krótka notatka o 

sobie oraz podać miejsce lub źródło pozyskania materiału). Prace nadesłane na konkurs nie 

będą zwracane (nie dotyczy przekazanych dokumentów w celu ich skopiowania). 

Przyjmowane będą jedynie materiały, które nie zostały jeszcze opublikowane i nie były 

nagradzane. Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na 

podanie danych osobowych uczestnika. W przypadku osób niepełnoletnich należy złożyć 

również pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. Poprzez podanie 

danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska wraz 

załączonymi dokumentami na stronie OSP Rybarzowice oraz innych mediach, gdzie prace 

będą prezentowane (wystawa w OSP Rybarzowice). 

5. Formy prac konkursowych: 

forma literacka (wywiad, reportaż, kartka z pamiętnika, wspomnienie) 

fotografia (stare fotografie od okresu międzywojennego do lat 70-tych ubiegłego wieku) 

dokument (np. akty notarialne, świadectwa, oryginalne listy, legitymacje, dyplomy) 

6. Nagrody i wyróżnienia  

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Najciekawsze prace będą 

prezentowane na wystawie oraz posłużą do kolejnej publikacji książkowej, w której zostaną 

one zamieszczone ze wskazaniem autora pracy. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu 

Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatorów konkursu. Osoby wyróżnione 

w konkursie zostaną dodatkowo poinformowane o terminie i miejscu wręczenia nagród, które 



będzie połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. Decyzja jury o przyznaniu nagrody 

lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania. 

8. Prawa autorskie 

Przesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo 

publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych przy wydaniu 

kolejnych publikacji książkowych ze wskazaniem autora. Prawa autorskie do prac, które będą 

wykorzystane przy w/w publikacjach oraz na wystawie pozostają własnością ich autorów. Z 

tego tytułu organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej a w razie skierowania 

przeciwko organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw 

autorskich uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność 

z tytułu wad prawnych wykonanych prac konkursowych. 

9. Postanowienia końcowe 

Osoby, które nie spełnią wymogów określonych w niniejszym regulaminie  lub podadzą 

nieprawidłowe informacje zostaną wyłączone z konkursu. Przystąpienie uczestnika do 

konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu. Dodatkowych 

informacji udziela Sekcja Historyczna przy OSP w Rybarzowicach w formie zapytań e-mail: 

straz@osprybarzowice.pl . 

Uczestnicy zainteresowani formą literacką mogą zgłosić się na konsultacje dotyczące sposobu 

wykonania pracy. Terminy spotkań do uzgodnienia z organizatorem drogą elektroniczną: 

straz@osprybarzowice.pl lub telefonicznie: Mirosława Czernek: 668-18-40-44, Ewa 

Uciechowska: 515-47-66-55 

W razie problemów z dostarczeniem materiałów na odpowiednim nośniku elektronicznym 

istnieje możliwość ich skopiowania, pomocy udziela organizator.  
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