
Regulamin Konkursu "Moja Roztoczańska Wolność"
realizowanego w ramach projektu "Moja Roztoczańska Niepodległa",

na który Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie otrzymała dofinansowanie ze
środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i
Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego - edycja

Niepodległość po polsku.  

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem  konkursu  jest  Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  Władysława
Broniewskiego w Lubaczowie

II. CELE KONKURSU
1. Poznanie historii, tradycji i kultury Roztocza będących cennym źródłem wartości,

wzorów  i  odniesień,  które  mogą  stać  się  inspiracją  twórczą  dla  obecnych  i
przyszłych pokoleń.

2. Kształtowanie  własnej  tożsamości  obywatelskiej,  wrażliwej  na  piękno
roztoczańskiej przyrody, kultury i historii. 

3. Zainspirowanie  do wykorzystania  tematyki  patriotycznej  we własnej  twórczości
fotograficznej i literackiej.

4. Możliwość skonfrontowania własnych umiejętności fotograficznych i literackich z
innymi uczestnikami konkursu.

5. Rozwijanie wśród mieszkańców powiatu lubaczowskiego postaw patriotycznych i
obywatelskich.

6. Budowanie więzi międzypokoleniowej.
7. Zachęcenie mieszkańców do poznawania wspólnej historii, a także kultury i sztuki

Roztocza związanej z tematyką niepodległościową i patriotyczną.
8. Ukazanie spraw narodowościowych w kontekście aktualnej sytuacji na Ukrainie.
9. Zebranie  materiału,  który  zostanie  zaprezentowany  na  wystawie  oraz  w

towarzyszącym jej katalogu.

Konkurs ma być także wyrazem patriotyzmu jego uczestników, którzy poprzez dbałość o
swój rozwój artystyczny i intelektualny będą mieli okazję do budowania szacunku, więzi i
współodpowiedzialności  za  polskie  dziedzictwo  kulturowe.  Taka  postawa  pozwoli
wzmocnić w świadomości mieszkańców wartość, potrzebę utrwalania i ochrony swojego
regionu. 



III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami  konkursu  mogą  być  osoby  związane  z  powiatem  lubaczowskim

poprzez miejsce zamieszkania, naukę lub pracę, które uczestnictwo w konkursie
zgłoszą wypełniając załącznik nr 1 do regulaminu i dostarczą go wraz z innymi
wymaganymi  dokumentami  do  biblioteki  osobiście  lub  mailowo  na  adres:
czytelnia@mbp.lubaczow.pl.

2. Uczestnicy konkursu przygotowują prace literackie i fotograficzne samodzielnie. 
3. Nadesłane na konkurs prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane.
4. Prace literackie muszą dotyczyć spraw patriotycznych lub niepodległościowych i

powinny  być  przygotowane  w  formie  wiersza. Przygotowany  materiał  należy
dostarczyć  do organizatora pisemnie i cyfrowo (np. na nośniku elektronicznym:
płycie CD, DVD lub pendrive). 

5. Prace  literackie  powinny  zawierać  tytuł,  imię  i  nazwisko  autora  oraz  dane
teleadresowe.

6. Temat  fotografii  musi  dotyczyć  spraw  patriotycznych  i  niepodległościowych.
Może to być zdjęcie obiektu (np. pomnika), zdjęcie relacjonujące dane wydarzenie
patriotyczne (np. święta, uroczystości patriotyczne itp.).

7. Fotografie, na których będą się znajdować naniesione znaki, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.

8. Koperta ze zdjęciem lub zdjęciami nadesłana na konkurs zawierać powinna:
- wywołaną prace (minimalny format A4)
- pliki cyfrowe w minimalnej rozdzielczości 8MPx 300 dpi w formacie: tiff / jpg /
png  zapisane na nośniku CD, DVD lub pendrive
- dodatkowe informacje tj. tytuł pracy, imię i nazwisko autora, dane teleadresowe,
opis do zdjęć, nazwę fotografowanego obiektu (miejsca) lub wydarzenia, miejsce i
czas wykonania zdjęcia.

9. Po archiwizacji prac konkursowych, nośniki na których zostały dostarczone prace
zostaną zwrócone Uczestnikom.

10. Każdy uczestnik może być autorem dowolnej ilości fotografii i prac literackich.
Autorem każdej pracy może być tylko jedna osoba.

11. Prace wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub nadesłać w terminie do
15 kwietnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie
ul. Kościuszki 18, 37–600 Lubaczów

12. Do prac należy dołączyć w formie pisemnej wypełnione zgłoszenie uczestnictwa w
przypadku  osób  niepełnoletnich  podpisane  przez  rodzica/opiekuna  prawnego
(załącznik nr 1  do regulaminu),  a w przypadku osób pełnoletnich  załącznik nr 2.
Brak  któregokolwiek  z  wymaganych  załączników  oznacza  odrzucenie  oferty
konkursowej. 

13. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
14. Ocena prac odbędzie się w dwóch grupach: prace literackie, prace fotograficzne.
15. Oceny prac dokonają dwie  powołane  przez  organizatorów komisje  konkursowe



/jury/ - jedna oceniać będzie prace literackie, druga prace fotograficzne.
16. Decyzje komisji konkursowych są ostateczne.

IV. NAGRODY
1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione.
2. Laureaci  konkursu  otrzymają  nagrody  niespodzianki  ufundowane  przez

organizatora.
3. Wręczenie nagród odbędzie się w maju 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej

w  Lubaczowie.  O  dokładnym  terminie  odbioru  nagród  uczestnicy  zostaną
powiadomieni  telefonicznie  lub  za  pomocą  poczty  elektronicznej.  Stosowna
informacja zostanie także umieszczona na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki
Publicznej  https://mbp.lubaczow.pl,  gdzie  zostaną  także  opublikowane  wyniki
konkursu. 

4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie. Wystawie
będzie  towarzyszył  katalog,  w  którym  znajdą  się  prace  nagrodzone  i
zakwalifikowane do wystawy.

V. PRAWA AUTORSKIE I INNE
1. Nadesłanie  prac  konkursowych  jest  równoznaczne  z  nieodpłatnym  przeniesieniem

wszelkich  autorskich  praw  majątkowych  na  Organizatora  do  wykorzystania
nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.: 
a). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy  utworu,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu
magnetycznego  oraz  techniką  cyfrową;  w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo
egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu; 
b). w zakresie  rozpowszechniania  utworu  w sposób inny niż określony powyżej  –
publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr
osobistych  osób  trzecich,  a  także  ogólnie  przyjętych  norm  obyczajowych  –  w
szczególności  dotyczy  to  treści  powszechnie  uważanych  za  wulgarne  i  obraźliwe,
obrażających  uczucia  innych  osób,  w  tym  również  uczucia  religijne,
przedstawiających  przemoc  albo  tematykę  rasistowską,  naruszających  prawo  do
prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami
autorskimi) bez zgody osób uprawnionych. 

3. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez
Organizatora  Konkursu,  w  jego  działalności  statutowej,  w  tym  w  działaniach
informacyjno-edukacyjnych oraz udostępnione na stronie internetowej czy w mediach
społecznościowych.  Nadsyłając  pracę na Konkurs  autor  pracy lub opiekun prawny
autora pracy (w przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu), zgadza się na jej
późniejsze upowszechnienie,  w tym na udostępnianie  przez  Organizatora  imienia  i
nazwiska autora pracy oraz nazwy szkoły. 



4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  wybranych  prac  również  w
materiałach  promocyjnych,  w  wydawnictwach  okolicznościowych  i  materiałach
prasowych  oraz  w  Internecie.  Prawo  to  organizator  zastrzega  sobie  na  wszystkie
przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace
lub  ich  części  w  przyszłych  publikacjach  drukowanych  lub  elektronicznych.  W
związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek
wynagrodzenie. 

5. Uczestnik  konkursu  oświadcza,  że  posiada  pełnię  praw  autorskich  do  utworu  i
przenosi  je  na  Organizatora  w  zakresie  niezbędnym  do  jej  publikacji  lub  innego
rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę
tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
2. Nadesłanie  prac  na  konkurs  jest  równoznaczne  z  uznaniem  powyższego

regulaminu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.
4. W  sytuacjach  nieobjętych  niniejszym  regulaminem  rozstrzygają  organizatorzy

konkursu.
5. Organizatorzy  nie  biorą  odpowiedzialności  za  ewentualne  uszkodzenie  lub

zaginięcie prac podczas przesyłania.
6. Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Małgorzata 

Hojdak telefonicznie: 16/6329350 w. 25, lub e-mailowo: 
czytelnia@mbp.lubaczowpl

7. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej 
www.mbp.lubaczow.p  l

Zachęcamy  mieszkańców  regionu  do  udziału  w  konkursie  „Moja  Roztoczańska
Wolność”.  To  wyjątkowo  twórczy  projekt,  który  ma  zwrócić  uwagę  na  przejawy
wolności w najbliższym otoczeniu i skłania do refleksji nad znaczeniem i docenianiem
wolności  na  co  dzień.  Konkurs  jest  również  okazją  do  wyrażenia  na  autorskich
fotografiach oraz w wierszach własnej wizji oraz pomysłu na to, jak pokazać wolność.
Zachęcamy do fotografowania miejsc, przedmiotów, osób lub sytuacji, które kojarzą im
się z wolnością – jednym z podstawowych i niezbywalnych praw każdego z nas. Swoją
wizję wolności można także ująć w formie literackiej. 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

http://www.mbp.lubaczow.pl/
http://www.mbp.lubaczow.pl/

