Regulamin konkursu „Śląskie drogi do niepodległości”
1. Organizatorami konkursu „Śląskie drogi do niepodległości” są Filia nr 15 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej i Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca.
Celem konkursu jest poszukiwanie w zbiorach rodzinnych zdjęć / pocztówek /
dokumentów z okresu I wojny światowej i XX-lecia międzywojennego, które pokazują
wydarzenia i kulturę tego okresu. Konkurs ma także na celu upamiętnienie 100-ej
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, która przypada w tym roku.
Poprzez organizację konkursu chcemy również zwrócić na specyficzne, górnośląskie
doświadczenia związane z tym okresem.
2. Do każdego zdjęcia / pocztówki / dokumentu musi zostać dołączony opis / historia z
nim związana.
3. Nadesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

Zgłoszenia do konkursu
1. Zdjęcia / pocztówki / dokumenty wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym
należy przesłać pocztą elektroniczną na adres filia15@r-sl.pl. Istnieje też możliwość
zeskanowania zdjęć i wypełnienia formularza zgłoszeniowego na miejscu w filii nr 15
Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Brzozowa 4, Ruda Śląska).
2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie zdjęcia / dokumenty / pocztówki
pochodzące ze zbiorów prywatnych / rodzinnych osoby zgłaszającej je do konkursu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania zgłoszeń nie
spełniających wymienionych wyżej wymogów.
4. Na cele konkursu organizatorzy proszą wyłącznie o skany w formacie .jpg i
rozdzielczości min. 300 dpi (idealnie 600 dpi).
Terminy, ocena zgłoszeń i nagrody
1. Termin nadsyłania zdjęć / pocztówek / dokumentów mija 20 września 2018 roku.
2. Organizatorzy powołają jury konkursu z udziałem przedstawicieli organizatorów oraz
historyka, które oceni zgłoszenia pod względem zgodności z tematem i ideą konkursu
oraz ich wartości historycznej. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. Decyzja
jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
3. Wyniki konkursu ogłoszone będą podczas uroczystości w Filii nr 15 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w dniu 28 września 2018.
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Wykorzystanie zgłoszeń i dodatkowe informacje
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zarchiwizowania nadesłanych zdjęć /
pocztówek / dokumentów w zbiorach cyfrowych Miejskiej Biblioteki Publicznej i
Cyfrowego Archiwum Kochłowic, prowadzonego przez Stowarzyszenie Genius Loci –
Duch Miejsca.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych zdjęć /
pocztówek / dokumentów i opisów, do eksponowania ich na wystawach oraz w
publikacjach związanych z działalnością organizatorów.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od organizatorów mają oni
prawo do przesunięcia terminów konkursowych, zmiany poszczególnych punktów w
regulaminie lub całkowitego odwołania konkursu.
4. Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie pod nr telefonu (32) 242 78 18 lub
pod adres e-mail: filia15@r-sl.pl.
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