„Ziemia ojczysta, to język, mowa, literatura,
sztuka, kultura twórcza, kultura obyczajowa,
kultura religijna. To jest ziemia(…)
Dlatego człowiek odnosi się z ogromnym
szacunkiem do swojej przeszłości, stara się
poznać, ocenić, zrozumieć, uważa ją za swoje
własne dziedzictwo, którego zdradzić nie wolno.”
/Kardynał Stefan Wyszyński/

Regulamin
Konkursu o tematyce regionalnej

ph. „Zapomniane historie, ciekawe miejsca gminy Drelów”

Organizatorzy
1.
2.
3.
4.

Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie
Wójt Gminy Drelów
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej
Gminna Koalicja na Rzecz Rozwoju Bibliotek Gminy Drelów

Cele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozbudzenie zainteresowań historią, kulturą i tradycją własnego środowiska
Poznanie ciekawych opowieści, legend oraz miejsc związanych z historią małej ojczyzny
Popularyzacja historii, tradycji i obrzędowości regionu zawartej w przekazach ustnych
Rozwijanie współpracy bibliotek ze środowiskiem lokalnym
Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze środowiskiem lokalnym
Promowanie biblioteki w środowisku jako centrum wiedzy o regionie
Krzewienie przywiązania do Ziemi Drelowskiej i troski o kultywowanie jej spuścizny
historycznej

Założenia
1. Konkurs trwa od marca do maja 2011 roku i jest adresowany do mieszkańców i sympatyków
gminy Drelów. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2011 roku,
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie bądź Filii biblioteki w Szóstce i Żerocinie.
2. Zadanie polega na zebraniu ciekawych opowieści, legend, wspomnień, anegdot z dawnych lat
związanych z konkretnymi miejscami, obiektami, faktami, wydarzeniami itp. Naszej małej
ojczyzny.
3. Praca powinna zawierać część opisową (w formie elektronicznej bądź papierowej)
uzupełnioną elementami graficznymi, np. fotografiami, rysunkami itp.
4. Praca konkursowa powinna zawierać następujące informacje:
• imię i nazwisko uczestnika konkursu;
• adres zamieszkania;
• wiek uczestnika konkursu;
• telefon kontaktowy lub/i e‐mail.

5. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
•

zgodność pracy z założeniami konkursu,

•

bogactwo zgromadzonych informacji i ich wartość merytoryczna,

•

różnorodność zgromadzonych materiałów,

6. Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Gminnej Biblioteki Publicznej w
Drelowie i zostaną włączone do jej zbiorów regionalnych.
7. Najlepsze prace konkursowe zostaną opublikowane, na co uczestnik przystępując do
konkursu wyraża zgodę.
8. Ponadto uczestnik konkursu zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac
konkursowych, w tym w szczególności wynagrodzenia za wydanie drukiem i
rozpowszechnianie prac konkursowych wraz z elementami graficznymi na stronie
internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac konkursowych.
9. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik oświadcza, że złożona przez niego praca nie
narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, jest pracą oryginalną
oraz nie była dotychczas publikowana.
10. Uczestnik konkursu poprzez przystąpienie do konkursu i złożenie pracy udziela organizatorom
nieodpłatnej nieograniczonej licencji na korzystanie z zawartych w niej treści i
uzupełniających elementów graficznych.
11. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię,
nazwisko, miejscowość.
12. Planuje się przyznanie 3 nagród.
13. Finał konkursu odbędzie się podczas tegorocznych obchodów Dni Drelowa.

Zapraszamy do udziału
Organizatorzy

„Najważniejsze jest, by gdzieś istniało
to czym się żyło. I zwyczaje. I święta.
I dom pełen wspomnień…”
A.S. de Exupery

