Kapliczki i Krzyże przydrożne w moim mieście, gminie na osiedlu - konkurs fotograficzny
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Ziemi Kozielskiej.
2. Patrona honorowy nad konkursem obejmują: Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Prezydent
Miasta Kędzierzyn-Koźle.
3. Konkurs trwa od 16 marca do 30 maja 2016 r. i zasięgiem swym obejmuje miasto i powiat kędzierzyńskokozielski.
4. Celem konkursu jest:
 inwentaryzacja i identyfikacja figur, kapliczek oraz krzyży przydrożnych naszego miasta i powiatu,
 pogłębienie wiedzy o obiektach sakralnych Ziemi Kozielskiej oraz rozbudzenie zainteresowań
badawczych Małą Ojczyzną,
 kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji i przekazów ustnych mieszkańców,
 propagowanie wartości kulturowych i duchowych związanych z historią, tradycją i wiarą.
4. Konkurs wpisuje się w obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski.
§ 2. Warunki konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii figury, krzyża lub kapliczki i opracowanie krótkiej informacji
o ich lokalizacji i historii powstania.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół (od 12 roku życia) oraz osoby dorosłe
z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
3. Praca powinna zawierać:
 zdjęcie wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 25cm x 38cm lub 30cm x 40cm,
 płytę CD zawierającą fotografię w wersji elektronicznej, (format plików jpg.),
 krótki opis zawierający: tytuł zdjęcia, dokładny adres tj.: przy jakiej ulicy, bądź ulicach znajduje się
sfotografowany obiekt oraz historię związaną z powstaniem np.: kto i kiedy ufundował figurę, kapliczkę,
krzyż, z jakiego powodu.
1. Pracę należy opisać w następujący sposób:
 imię i nazwisko autora, wiek, jego adres i nr telefonu,
 imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły lub innej placówki edukacyjnej (nie dotyczy osób dorosłych),
 tytuł pracy.
2. Prace należy przesłać na adres TZK do dnia 30 maja lub przynieść osobiście do siedziby towarzystwa: 47-200
Kędzierzyn-Koźle, ul. J.I. Kraszewskiego 5B, tel. 77 482 36 86, www.tzk.alfsoft.net, e-mail: tzkkk@wp.pl,
czynne w pn. i śr. od 10.00 do 17.00. Autor przesyła na konkurs tylko jedną pracę. Osoby niepełnoletnie i
szkoły dołączają kartę zgłoszenia i oświadczenie(do pobrania ze strony www,).
3. Organizator powoła Jury, które oceni przesłane prace i wyłoni zwycięzców.
4. Nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych uczestników zostaną opublikowane na stronie TZK, UM KędzierzynKoźle, Starostwa Powiatu K-K oraz w lokalnych mediach w czerwcu b.r.
5. Laureaci otrzymają nagrody podczas wernisażu pokonkursowej wystawy, która odbędzie się we wrześniu
w czasie tegorocznych EDD 2016 organizowanych pod hasłem p.n.: „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią,
świątynie, arcydzieła, pomniki”.
§ 3. Prawo autorskie
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca jest autorem bądź
autorką zdjęć i posiada do nich pełne prawa autorskie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii konkursowych w celach
promocyjnych.
3. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Przesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób
niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
2. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.
3. Prace nie będą odsyłane autorom.

