
„Nasze Dziedzictwo – konkurs archiwalnych zdjęć i pamiątek z okresu I wojny
światowej”

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem  Konkursu  jest  Gminne  Centrum  Kultury,  Promocji  i  Turystyki

w Szaflarach.
2. Konkurs realizowany jest w ramach mikroprojektu pt. „Wspólnie poznajemy i chronimy

to,  co  najcenniejsze  w  sercu  Podhala  i  Orawy  –  nasze  dziedzictwo”
współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego  oraz  z  budżetu  państwa  za  pośrednictwem  Euroregionu  „Tatry”  w
ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

II. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs skierowany do mieszkańców Gminy Szaflary oraz mieszkańców Obec Podbiel

– dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Konkurs ten ma na celu zebranie archiwalnych materiałów i pamiątek historycznych

dotyczących dziejów miejscowości, zapisów pieśni historycznych, a także wspomnień
rodzinnych obrazujących  historię,  wydarzenia  i  kulturę  z  okresu I  wojny  światowej.
Poprzez pamiątki rozumiane są wszystkie zdjęcia lub skany fotografii, pamiątek oraz
artefaktów  (np.:  list,  fotografia,  pamiętnik,  przedmioty  militarne,  rysunek,  muzyka,
rzeźba itp.), a także spisane doświadczenia, przeżycia, spostrzeżenia odnoszące się w
bezpośredni lub też pośredni sposób do tego okresu.

3. Konkurs składa się z trzech etapów:
• I etap – zgłoszenie danej pamiątki do konkursu telefonicznie, mailowo lub osobiście

w  biurze  Gminnego  Centrum  Kultury,  Promocji  i  Turystyki  w  Szaflarach,
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, tel: 18 2754723, e-mail: gckpit@szaflary.pl

• II  etap  –  wykonanie  przez  organizatorów  Konkursu  zdjęć  danych  przedmiotów,
w miejscu wskazanym przez Zgłaszającego i przedstawienie ich do oceny Jury.

• III etap – wybranie przez Jury pamiątek, które zostaną zamieszczone w publikacji.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć uczestników oraz zgłaszanych

do Konkursu pamiątek na swojej  stronie internetowej  oraz na Facebooku. Udział  w
Konkursie jest bezpłatny.

III. CELE KONKURSU:
1. Pobudzenie zainteresowań historią własnej rodziny, pielęgnowanie tradycji, budowanie

więzi międzypokoleniowych.
2. Wspólne odkrywanie kart historii przygranicznych gmin Szaflary oraz Podbiel.
3. Wzrost świadomości oraz zrozumienia wydarzeń historycznych.
4. Utrwalenie zebranych materiałów i udostępnienie ich szerszemu gronu odbiorców.

IV. KOMISJA KONKURSOWA:
1. Zwycięzców  Konkursu  wyłoni  Komisja  Konkursowa,  w  skład  której  wejdą  m.  in.:

przedstawiciele GCKPiT w Szaflarach, przedstawiciele Związku Euroregion „Tatry” oraz
znawcy  historii  danego  regionu.  Decyzje  Komisji  Konkursowej  są  ostateczne  i  nie
podlegają odwołaniom.

2. Wszelkie  wątpliwości  dotyczące  zasad  Konkursu,  interpretacji  i  postanowień  tego
Regulaminu rozstrzyga Organizator.
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V.
NAGRODY:
Spośród  zgłoszonych  do  Konkursu  pamiątek  Komisja  Konkursowa  przyzna  nagrody
rzeczowe.  Ogłoszenie  werdyktu  i  wręczenie  nagród  nastąpi  w  terminie  wyznaczonym
i podanym przez Organizatora, jednak nie później niż do kwietnia 2021 roku.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie Konkursu.
2. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imienia,  nazwiska

i informacji  o  laureacie  Konkursu  oraz  umieszczanie  tych  informacji  w  materiałach
Organizatora,  tj.  na  stronie  internetowej  Gminnego  Centrum  Kultury,  Promocji
i Turystyki w Szaflarach oraz na funpage'u portalu internetowego Facebook.

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
organizatora  danych  osobowych  w  związku  z  organizacją  Konkursu  tworzenia
archiwalnych  baz  danych  (zgodnie  z  art.  32  ust.  4  Rozporządzenia  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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych).

4. Dane osobowe pozyskane w związku z konkursem, a także fotografie  uczestników
i laureatów  i  zgłaszanych  pamiątek  mogą  być  przetwarzane  w  celach  związanych
z realizacją  i  promocją  konkursu  oraz  mikroprojektu  pt.  „Wspólnie  poznajemy
i chronimy to, co najcenniejsze w sercu Podhala i Orawy – nasze dziedzictwo”, a także
Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w ramach którego realizowany jest
mikroprojekt i konkurs w czasie trwania mikroprojektu oraz w okresie jego trwałości,
tj. 5 lat od zakończenia realizacji.

5. Uczestnicy  Konkursu  z  chwilą  nadesłania  zgłoszenia  akceptują  postanowienia
niniejszego Regulaminu.

6. Kontakt do Organizatora:
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18
34-424 Szaflary
tel. 18 27-547-23

Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


