
 
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP i św. Jana 

Chrzciciela 

w Leszkowicach 

Biblioteka w Leszkowicach oraz Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 301 w 

Leszkowicach 
 

 

zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym w ramach zbliżającego się 

100-lecia Parafii Leszkowice. 

Poprzez organizację Konkursu Organizatorzy chcą zachęcić mieszkańców wsi do podzielenia się 

swoimi prywatnymi fotografiami stanowiącymi zapis historii Leszkowic i Luszawy  

z lat 1921 -2019 

 

Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Leszkowice i Luszawa w starej fotografii” 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

 

1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego „Leszkowice i Luszawa w starej fotografii” 

zwanym dalej Konkursem są: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP i św. 

Jana Chrzciciela w Leszkowicach, Biblioteka w Leszkowicach oraz Szkoła Podstawowa im. 

Dywizjonu 301 w Leszkowicach.  

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.  

3. Celem przyświecającym konkursowi jest:  

*ukazanie życia- ludzi, społeczności, wydarzeń oraz miejsc i obiektów,  

*podtrzymywanie poczucia tożsamości, identyfikacji z miejscem zamieszkania.  

4. Konkurs ma na celu zebranie fotografii z prywatnych kolekcji, stanowiących fotograficzny 

zapis historii Leszkowic i Luszawy z lat 1921 -2019, które będą prezentowane na wystawie 

pokonkursowej.  

5. Zgłaszane fotografie powinny mieścić się w następujących tematach:  

*wydarzenia (fotografie ukazujące organizowane procesje, misje, uroczystości kościelne, itp., 

oraz ich uczestników i przebieg).  

*obiekty ( kościół, szkoła, kapliczki, krzyże przydrożne).  

*praca (fotografie wykonane na terenie gospodarstw rolnych ukazujące kulturę pracy ówczesnego 

okresu).  

*rodzina i przyjaciele (fotografie ukazujące emocje i relacje międzyludzkie, życia mieszkańców 

Leszkowic i Luszawy, miejsc ich spotkań i sposobów spędzania wolnego czasu, życia rodzinnego, 

zainteresowań itp.).  

 

 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do wszystkich, którzy dysponują fotografiami 

wykonanymi na terenie Leszkowic i Luszawy w latach 1921 -2019  



III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I TERMINY 

 

1. Do Konkursu można zgłaszać zarówno fotografie oryginalne, jak i ich elektroniczne wersje.  

2. Zgłaszanie fotografii do Konkursu może odbywać się dwiema drogami:  

poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: pogodnaanna@gmail.com lub 

gusikor5@poczta.fm albo dostarczenie oryginału do Biblioteki, Szkoły (sekretariat) lub 

Kancelarii parafialnej.  

3. Wymagania dotyczące plików elektronicznych: skan zdjęcia w formacie JPG; wielkość pliku 

nie większa niż 500 KB (w razie potrzeby uczestnik zostanie poproszony o nadesłanie zdjęcia w 

lepszej rozdzielczości. Plik JPG ma być podpisany imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej, z 

kolejnym numerem fotografii (w przypadku zgłoszenia większej liczby zdjęć) np.: Jan Nowak1, 

Jan Nowak2.  

4. Zarówno zeskanowane zdjęcia nadsyłane mailem, jak i oryginalne przynoszone do siedziby 

Organizatora muszą zawierać następujące informacje:  

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej;  

- numer telefonu, adres e-mail;  

- datę i miejsce wykonania fotografii;  

- krótki opis fotografii ( w szczególności pod kątem miejsca i ewentualnie osób które 

przestawiają).  

5. Oryginalne fotografie zostaną przyjęte na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego (w 

przypadku wypożyczenia zdjęcia na potrzeby wykonania skanu).  

6. Uczestnik Konkursu może zgłosić nieograniczoną liczbę fotografii z lat 1921-1998 i po trzy 

fotografie z lat 1998-2019.  

7. Fotografie można zgłaszać od 6 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do godz. 15.00  

 

IV. OCHRONA DANYCH I WIZERUNKU 

 

1. Zgłoszenie fotografii oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały praw osób trzecich, w 

szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba 

przekazująca prace konkursowe dysponuje zgodą osób, których wizerunki utrwalono na 

fotografiach,  

2. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udzielenie 

Organizatorowi nieodpłatnej i bezterminowej zgody na zamieszczenie fotografii w galerii 

konkursowej na stronie Organizatorów:  

https://leszkowice.noip.pl/  

http://biblioteka.ostrowek.pl/  

http://www.spl.ostrowek.pl  

oraz na ich publikację i prezentację na wystawie.  

4. Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach  

wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 138) oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  



r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych),(Dz. Urz. UE L 2016.119.1), a także o nieodpłatnym 

przeniesieniu na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach 

eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). Wzór oświadczenia w załączeniu 

do Regulaminu.  

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Wybór prac będzie należeć do niezależnego jury powołane przez Organizatora.  

2. O wyborze decydować będzie wartość historyczna, socjologiczna i artystyczna nadesłanych 

prac, które najlepiej będą oddawać tematykę Konkursu.  

3. W konkursie przewidziano nagrody:  

● autorzy trzech najlepszych fotografii otrzymają nagrody rzeczowe,  

●wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.  

4. Wyniki Konkursu, wraz z podaniem nazwisk zwycięzców, udostępnione będą w materiałach 

prasowych przesłanych do mediów o zasięgu lokalnym oraz na stronie internetowej oraz na 

Facebooku.  

5. Werdykt Jury nie podlega odwołaniu.  

6. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 6 stycznia 2020 r. Decyzja Jury jest ostateczna i nie 

podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania 

miejsc ex equo.  

7. Wręczenie nagród nastąpi 6 stycznia po Mszy Świętej o 11.³⁰  
 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE 

 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatorów:  

https://leszkowice.noip.pl/  

http://biblioteka.ostrowek.pl/  

http://www.spl.ostrowek.pl  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu.  

4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu 

warunków niniejszego regulaminu. 


