Zrealizowano przy wsparciu finansowym
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego w Białymstoku

REGULAMIN
Konkursu KIM JESTEŚMY – wizytówki kulturowe gmin wykonane dowolną techniką
(Nazwa skrócona: Kim Jesteśmy)
Wersja uaktualniona – zmiana terminu przyjmowania prac

1.Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie
Szukamy Polski z siedzibą w Białymstoku.

2.Konkurs realizowany jest przy wsparciu
finansowym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego.
3.Konkurs skierowany jest do gmin województwa
podlaskiego oraz placówek i instytucji kultury na
terenie gmin, a odbiorcami bezpośrednimi konkursu
są osoby zamieszkałe na terenie danej gminy
(twórcy ludowi, artyści profesjonalni oraz amatorzy,
inni zainteresowani).
4.Organizator dotrze z informacją o konkursie
do 118 gmin z województwa podlaskiego oraz
do domów kultury, organizacji i instytucji kultury
w gminach. Dodatkowo konkurs promowany będzie
poprzez spoty radiowe i telewizyjne.
5.Ideą konkursu jest próba artystycznej identyfikacji,
opracowania symbolu kulturowego gminy,
uwzględniającego jej specyfikę kulturową,
narodowościową, religijną, dziedzictwo historyczne
i kulturę współczesną.
6.Celem konkursu jest:
6.1 promocja gmin województwa podlaskiego
6.2 wspieranie procesu ochrony wartościowych
zjawisk kultury lokalnej, w tym kultury współczesnej
6.3 prezentacja bogactwa kulturowego regionu
6.4 wykorzystanie kreatywnych pomysłów na
prezentację kulturowych symboli
6.5 prezentacja i promocja różnych technik wyrazu
6.6 zaangażowanie gminnych instytucji kultury
i obywateli – poprzez możliwość dyskusji nad
stanem kultury w gminach podlaskich i analizy
silnych i słabych stron w obszarze lokalnej kultury
6.7 promocja partycypacji obywatelskiej, poczucia
wspólnoty w zespołowym działaniu, kształtowanie
postaw obywatelskich
6.8 wspieranie procesu budowania tożsamości
regionalnej
6.9 dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców
(w tym młodzieży, nauczycieli i osób starszych –
poprzez promocję konkursu)
6.10 dotarcie do osób niepełnosprawnych
ruchowo (nagrodzone prace będzie można
zobaczyć w filmie, na stronach internetowych).
7. Czas trwania konkursu
a. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia na
www.szukamypolski.com
b. Prace konkursowe będą przyjmowane do 18
sierpnia 2014 r.
c. Ogłoszenie wyników konkursu (uroczysta gala)

oraz wernisaż prac odbędą się w we wrześniu
2014 roku.
d. Organizator poinformuje uczestników konkursu
o terminie gali i wernisażu prac z co najmniej
2-tygodniowym wyprzedzeniem.
e. Organizator zastrzega sobie prawo do
zaproszenia do udziału w gali i wernisażu
ograniczonej liczby gości.
8. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu
pracy plastycznej, będącej wizytówką kulturową
danej gminy, łączącą się tematycznie z historią,
kulturą, dziedzictwem regionu (danej gminy). Twórcy
- zarówno amatorzy jak też zawodowcy - mogą
zademonstrować, jak widzą swoją małą ojczyznę
przez pryzmat sztuki, jaką uprawiają.
9. Technika wykonania pracy może być dowolna, np.
malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne
(wiklina, tkanina, patchwork, nitting - szydełkiem lub
na drutach) i inne.
10. Wymiar pracy nie może przekroczyć gabarytów
1mx1mx1m.
11. Prace zgłaszane są do konkursu przez gminy.
12. Jedna gmina może zgłosić do konkursu tylko
jedną pracę. Prac wykonanych w gminie może być
kilka, ale tylko jedna (wybrana wg dowolnego
kryterium poprzez gminę) może zostać zgłoszona
do udziału w konkursie „Kim Jesteśmy”.
13. Każda praca zgłoszona do konkursu musi być
opatrzona wizytówką, której wzór stanowi załącznik
do Regulaminu.
14. Zgłoszenie do konkursu pracy bez załączonej
wizytówki będzie skutkowało wykluczeniem pracy
z konkursu.
15. W konkursie honorowane są tylko prace
indywidualne.
16. Termin nadsyłania prac upływa 18 sierpnia
2014 r. włącznie – liczy się termin wpłynięcia
pracy do siedziby Organizatora konkursu.
17. Prace należy składać osobiście lub przesyłać
na adres siedziby Stowarzyszenia Szukamy
Polski: ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok (III
piętro) z dopiskiem: Konkurs „Kim Jesteśmy”.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
terminu przyjmowania prac, o czym poinformuje
na stronie www.szukamypolski.com .
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19. Prace, które wpłyną po terminie przyjmowania 26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
prac, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
terminu gali, o czym powiadomi uczestników z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
20. Prace oceniane będą przez Kapitułę Konkursu
powołaną przez Organizatora. W skład kapituły
27. Organizator nie zwraca prac konkursowych ich
wchodzić będzie przedstawiciel Urzędu
autorom.
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
przedstawiciel Organizatora oraz specjalista
28. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne
z zakresu kultury i sztuki lub dziedziny pokrewnej z akceptacją Regulaminu.
(osoba zaproszona do Kapituły przez
Organizatora).
29. Udział w konkursie oznacza zgodę na
przetwarzanie danych osobowych uczestników
21. Kapituła Konkursu wyłoni trzech laureatów
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
konkursu (I, II, III miejsce).
konkursu.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do
wyłonienia nagród równorzędnych oraz
wyróżnień.
23. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne
oraz rzeczowe pozyskane m.in. od Sponsorów
(nagrodę taką otrzymuje autor danej pracy).
Gmina będąca laureatem konkursu otrzyma
okolicznościowy dyplom.
24. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na
galę.
25. W przypadku uczestnictwa w gali osób
niepełnoletnich i niepełnosprawnych – gmina
zaproszona do udziału w gali zapewni tym
osobom opiekunów i transport.

30. Udział w konkursie oznacza zgodę Autorów
prac na ich kopiowanie i przetwarzanie na
potrzeby Stowarzyszenia Szukamy Polski
(gł. w zakresie upublicznienia prac w telewizji,
w internecie, czy ekspozycji w innej formie).
31. Udział w konkursie oznacza zgodę na
wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu
w materiałach fotograficznych i filmowych, które
będą wykorzystane w relacjach medialnych z gali
oraz w celach promocyjnych kolejnych konkursów.
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Załącznik do Regulaminu konkursu KIM JESTEŚMY – wizytówki kulturowe gmin
wykonane dowolną techniką
WIZYTÓWKA PRACY W KONKURSIE: KIM JESTEŚMY
Tytuł pracy: ...........................................................................................................................................................
Krótka charakterystyka pracy i uzasadnienie, dlaczego wpisuje się ramy konkursu
„Kim jesteśmy - wizytówki kulturowe gmin wykonane dowolną techniką”.
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
Rodzaj materiałów i techniki wykorzystane do stworzenia pracy:
…..............….........................................................................................................................................................
Imię i nazwisko autora pracy
…..............….........................................................................................................................................................
Kontakt z autorem pracy:
Tel: …............................................................

E-mail: ….................................................................................

Gmina zgłaszająca pracę do konkursu:
…...........................................................................................................................................................................
Adres:
…...........................................................................................................................................................................
Tel: …............................................................

E-mail: ….................................................................................

Oświadczam, iż zapoznałem (-am) się z Regulaminem konkursu „Kim jesteśmy wizytówki kulturowe gmin wykonane dowolną techniką”

….............................................

…..................................................................

Podpis autora pracy

Podpis i pieczęć przedstawiciela Gminy

….............................................
Miejscowość, data

