
Regulamin 
konkursu na najciekawszą starą fotografię

przedstawiającą dawne życie na Ziemi Janowskiej

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Suki Biłgorajskiej we współpracy z Fundacją Ochrony i 
Rozwoju Twórczości Ludowej oraz Lokalną Grupą Działania „Leśny Krąg”. 
2. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Starosta Janowski Jerzy Bielecki oraz Burmistrz 
Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś.
3. Konkurs jest realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

CELE KONKURSU 

1. Celem konkursu jest aktywizacja młodych mieszkańców oraz zainteresowanie ich dziedzictwem 
kulturowym Ziemi Janowskiej.
2. Poszerzenie wiedzy o dziejach regionu, poznanie historii własnej miejscowości i jej 
mieszkańców.
3. Kształtowanie wrażliwości artystycznej, umiejętności postrzegania fotografii  jako zapisu 
rzeczywistości.
4. Budzenie postawy szacunku dla źródeł przekazujących wiedzę o tradycjach rodzinnych i 
regionalnych i uwrażliwienie na konieczność ich zachowywania.
5. Pozyskanie i zabezpieczenie fotografii do dziejów Ziemi Janowskiej oraz zaprezentowanie 
fotografii w formie Wystawy.

UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich dzieci i młodzieży 
zamieszkujących powiat janowski. 

TEMAT I ZASADY KONKURSU

1. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą spełniać następujące warunki:
a) w jednoznaczny sposób wiązać się z tematem konkursu
b) pochodzić sprzed 1980 roku
2. Do konkursu można zgłosić fotografie przedstawiające:
a) obrzędy i uroczystości rodzinne (chrzciny, ślub, wesele, pogrzeb, pierwsza komunia, 
bierzmowanie itp.)
b) życie codzienne i odświętne (praca na roli i w gospodarstwie, dawne profesje i zawody, portrety 
mieszkańców, wszelkie uroczystości państwowe, szkolne i kościelne)
c) budynki i krajobrazy (domy, zabudowania gospodarcze, szkoły, remizy, kościoły, krzyże, 
kapliczki itp.)
d) muzykanci, kapele (zabawy taneczne, inne sytuacje muzyczne)
3. Do każdego zdjęcia należy dołączyć informację dotyczącą danego zdjęcia (kto wykonał, kiedy, 
gdzie, kogo i co przedstawia itp.). Może być ona w formie wywiadu przeprowadzonego z 
właścicielem zdjęcia, bądź z osobą przedstawioną na fotografii. Mile widziane będą historie-
wspomnienia dotyczące osób, miejsc i wydarzeń ze zdjęcia (możecie je spisać bądź nagrać np. 
komórką).



4. Zgłoszone do Konkursu fotografie powinny być dostarczone w formie oryginalnej (w 
wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dostarczenie w formie cyfrowej po uprzednim 
skonsultowaniu się z Organizatorem).
5. Dostarczone fotografie zostaną skopiowane, a oryginały zostaną zwrócone uczestnikom do 60 
dni od zakończenia Konkursu.
6. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia 
dołączonej do regulaminu. 
7. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać imię i nazwisko, adres, kontakt (telefon, e-mail), opis 
i komentarz do zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć. 
8. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie i 
publikację prac oraz fotografii.
9. Organizator uzyskuje prawo do publikacji nadesłanych na Konkurs prac i fotografii 
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, wydawnictwach, a także w ramach 
Wystawy podsumowującej Konkurs oraz na portalach internetowych propagujących Wystawę i 
Konkurs. Uprawnienia te przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń 
złożonych przez uczestników Konkursu.

TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC 

1. Fotografie wraz z wypełnionym formularzem i oświadczeniem przyjmowane będą do 3 czerwca 
2013 r. w instytucjach kultury i placówkach oświatowych na terenie powiatu (szczegółowy 
wykaz na końcu regulaminu) oraz w siedzibie LGD „Leśny Krąg” (ul. Ogrodowa 16, Janów 
Lubelski, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).
2. Zgłoszenie powinno być dostarczone w zaklejonej kopercie, z dopiskiem KONKURS – STARA 
FOTOGRAFIA.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. Ocena nadesłanych prac będzie należeć do niezależnego jury, w którego skład wejdą osoby 
powołane przez Organizatorów.
2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za: I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. 
3. Wysokość i ilość nagród uzależnione będą od pozyskanych środków na Konkurs.
4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2013 roku w lokalnej 
prasie oraz na stronie internetowej www.sukabilgorajska.pl/konkurs, www.lesnykrag.pl. 
5. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w lipcu podczas Festiwalu muzyki 
tradycyjnej „Na rozstajnych drogach”.
6. Najlepsze, nagrodzone fotografie zaprezentowane zostaną na wystawie fotograficznej oraz 
opublikowane na stronie internetowej www.sukabilgorajska.pl, www.lesnykrag.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu.
3. Wszystkie nadesłane fotografie wraz z opisami zostaną zarchiwizowane w dokumentacji Szkoły 
Suki Biłgorajskiej.
4. Niniejszy regulamin i karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej 
www.sukabilgorajska.pl/konkurs, www.lesnykrag.pl. 
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Szczegółowe informacje na temat konkursu:

- Krzysztof Butryn, tel. 696 06 77 04, info@sukabilgorajska.pl

- Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, ul. Ogrodowa 16, Janów Lubelski , tel. (015) 8722-652. 
Godziny pracy biura od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Strona internetowa konkursu: www.sukabilgorajska.pl/konkurs

mailto:info@sukabilgorajska.pl


WYKAZ MIEJSC PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

ü Gminny Ośrodek Kultury w Batorzu (poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00)

ü Gminny Ośrodek Kultury w Dzwoli z siedzibą w Kocudzy Drugiej (poniedziałek-piątek, 
godz. 11.00-19.00)

ü Gminna Biblioteka Publiczna w Chrzanowie (wtorek-sobota, godz. 8.00-16.00) 

ü Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie (poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.30)

ü Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach

ü Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim (wtorek-sobota w godz. 12.00-20.00)

ü  Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie Oddział w Zdziłowicach

ü Janowski Ośrodek Kultury w Janowie Lubelskim (poniedziałek-piątek)

oraz

w siedzibie LGD „Leśny Krąg”, (ul. Ogrodowa 16, Janów Lubelski, poniedziałek-piątek, 
godz. 8:00-16:00)


