
Uwaga Konkurs!!! 
  

W związku z obchodami jubileuszu 55 – lecia nadania praw miejskich  
Miastu Rejowiec Fabryczny Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja 

 we współpracy z nauczycielami historii organizuje konkurs fotograficzny 
pt.: „Rejowiec Fabryczny – ocalić od zapomnienia”. 

Patronat: Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny Pan Stanisław Bodys 

Regulamin konkursu fotograficznego  „Rejowiec Fabryczny – ocalić od zapomnienia”. 

I. Cel i tematyka konkursu: 
1. Celem konkursu jest: 

− zatrzymanie w kadrze historii miasta, ludzi i wydarzeń z nim związanych, 
− promowanie miasta, jego mieszkańców, podejmowanych inicjatyw  

i zachodzących w mieście zmian, 
− rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności,  
− promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej. 

2. Zadaniem konkursu jest (do wyboru): 
− wykonanie zdjęć mieszkańców lub miejsc na terenie miasta Rejowca Fabrycznego 

przedstawiających zarówno życie codzienne lub wydarzenia., które mają  miejsce w 
Rejowcu Fabrycznym. 

− Udostępnienie historycznych zdjęć mieszkańców lub miejsc na terenie miasta Rejowca 
Fabrycznego przedstawiających zarówno życie codzienne lub wydarzenia., które miały  
miejsce w Rejowcu Fabrycznym. 

− Fotografie powinny być opatrzone opisem zawierającym historię powstania zdjęcia, 
informacje o ludziach ewentualnie miejscach, których fotografia dotyczy. 

II. Termin 
Zdjęcia wraz z opisem należy dostarczyć do  Biblioteki Szkolnej lub nauczycieli historii. 
Można przesyłać na adres e – mail: sprejowiecfabr@poczta.onet.pl 
Lub pocztą na adres: 
 Szkoła Podstawowa im. M. Reja 
Ul. Lubelska 18 
22 – 170 Rejowiec Fabryczny 
III .Warunki konkursu: 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI – VII SP i II i III GP oraz wszystkich zainteresowanych 
tematyką. 

2. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie  akceptację warunków konkursu i 
regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dostarczenie zdjęć na 
konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych  oraz 
praw autorskich osób trzecich, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego 
wizerunku. 

3. Prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko autora, dane do kontaktu oraz opis 
przedstawionego miejsca, obiektu, zdarzenia. 

4. Zgłoszone prace na czas konkursu będą wypożyczone przez organizatora a po ogłoszeniu wyników 
oddane autorom. Organizator zastrzega sobie prawo do ich skanowania a także publikacji we 
wszystkich związanych z konkursem materiałach, z zaznaczeniem nazwiska autora, tytułu pracy i 
miejsca, które zajęła w konkursie. 

5. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna 
i nieodwołalna. 

6. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników dyplomy oraz 
wystawa pokonkursowa (również na stronie internetowej szkoły). 

  
Informacji udziela biblioteka: 82 5664119, 500234784 
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