REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Okruchy pamięci – ślady społeczności żydowskiej w Brzesku”

Przedmiotem konkursu „Okruchy pamięci – ślady społeczności żydowskiej w Brzesku”
jest wykonanie najciekawszej fotografii pokazującej materialne ślady obecności społeczności
żydowskiej w Brzesku. Mogą to być zdjęcia przedstawiające nowy cmentarz żydowski przy
ul. Czarnowiejskiej, ślady po starym cmentarzu przy ul. Głowackiego, jak również budynki,
w których mieszkali Żydzi albo znajdowały się żydowskie organizacje.

Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu „Okruchy pamięci – ślady społeczności żydowskiej w Brzesku” zwanego dalej Konkursem jest Stowarzyszenia „Pamięć i dialog. Wspólna historia”,
zwane dalej Stowarzyszeniem z siedzibą ul. Legionowa 108, 32-091 Młodziejowice,
e-mail info@brzesko-briegel.pl, KRS 0000774443.
2. Partnerem Konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku,
zwana dalej Biblioteką z siedzibą przy ul. Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko,
tel. 14 68 64 550.
3. Organizację Konkursu wspierają również osoby fizyczne: grafik, fotoreporterzy, pasjonaci fotografii i lokalnej historii.
4. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa cele Konkursu, warunki uczestnictwa
w Konkursie, procedurę zgłaszania uczestników Konkursu, zwanych dalej Uczestnikami oraz procedurę wyłaniania zwycięzców.
5. Czas trwania Konkursu: od 1 marca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. Po terminie zakończenia czasu trwania Konkursu, zgłoszenia nie będą przyjmowane.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu bądź też jego
odwołania w przypadku braku zgłoszeń.
7. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
8. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować jego treść. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników przed wprowadzeniem zmian.

Cele Konkursu:
•

przywracanie pamięci o przedwojennej żydowskiej społeczności Brzeska w 80. rocznicę likwidacji brzeskiego getta;

•

pokazanie materialnych śladów obecności Żydów w Brzesku;

•

zainspirowanie uczestników do odkrywania i poznawania innej kultury i religii, kształtowanie postawy otwartości i szacunku wobec niej;
rozwijanie zainteresowania historią lokalną,
rozwijanie zdolności i umiejętności fotograficznych uczestników konkursu.

•
•

Adresaci Konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych,
szczególnie do pasjonatów historii lokalnej i fotografii.
2. Ocena prac konkursowych odbywać się będzie w dwóch kategoriach:
I kategoria – młodzież szkół ponadpodstawowych,
II kategoria – dorośli uczestnicy Konkursu.
3. W Konkursie wyklucza się udział osób zajmujących się fotografią zawodowo, udział
członków Komisji konkursowej, pracowników Organizatora Konkursu i ich najbliższej rodziny, jak również osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz
z pracą konkursową na adres dorosli@bibliotekabrzesko.pl do dnia 31 lipca 2021 r.

Zasady konkursu:
1. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia wykonane
samodzielnie.
2. Uczestnik Konkursu powinien przesłać do 3 zdjęć na wskazany adres mailowy. Ich objętość sumarycznie nie powinna przekraczać 10 MB. Zdjęcia nadsyłane (ze względu na
objętość wiadomości) można zmniejszyć, ale do wartości nie mniejszej niż 2000 px po
dłuższym boku.
3. Uczestnik powinien zachować w posiadaniu oryginalne zdjęcia (parametry techniczne:
nie mniej niż 4000 px po dłuższym boku), o których udostępnienie zostanie poproszony
do celów realizacji wystawy pokonkursowej.

4. Zdjęcia nie mogą być fotomontażem, kolażem, jak również zawierać kilku różnych ujęć
tego samego obiektu, przedstawiać osób pozujących na tle fotografowanego obiektu,
nie mogą być portretami czy tzw. selfie.
5. Fotografie należy wysyłać wyłącznie w postaci elektronicznej. Plik JPG powinien posiadać nazwę według szablonu: Nazwisko_Imię_Tytuł.jpg. W temacie wiadomości należy wpisać: Konkurs fotograficzny „Okruchy pamięci”.
6. Do zdjęć wymagane jest dołączenie formularza zgłoszeniowego (załącznik 1) zawierającego informacje: tytuł zdjęcia, miejsce wykonania zdjęcia, imię i nazwisko autora,
wiek, kategorię konkursową oraz dane kontaktowe. Załącznik 1 znajduje się na końcu
niniejszego Regulaminu, można go również pobrać ze strony Organizatora i Partnera.
7. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia, ponadto oryginał
formularza należy dostarczyć do Działu Dorosłych Biblioteki osobiście lub drogą pocztową.
8. Dostarczenie prac na Konkurs wraz z formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne
z zapewnieniem Organizatora przez Uczestnika, że prace konkursowe nie naruszają
praw osób trzecich, są pracami autorskimi, nienagrodzonymi w innych konkursach.
Z Konkursu wyklucza się prace współautorskie.

Komisja konkursowa i rozstrzygnięcie Konkursu:
1. Ocena nadesłanych prac dokonana zostanie przez Komisję Konkursową powołaną przez
Organizatora. W skład Komisji oprócz przedstawicieli Organizatora wejdą m.in.:
dziennikarz Marek Kołdras oraz fotoreporterzy Krzysztof Wasyłek i Bogusław Hajduk.
2. Komisja oceni nadesłane prace wg kryteriów:
● zgodność z tematem,
● oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
● wartość dokumentacyjna,
● jakość techniczna zdjęcia,
● ogólna estetyka fotografii.
3. Organizator może nie dopuścić do Konkursu, bez konieczności informowania o tym
uczestnika, fotografii, która:
● narusza prawo obowiązujące w Polsce,
● narusza prawa osób trzecich lub obraża ich uczucia religijne.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 sierpnia 2022 r.

5. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dodatkowo informacja będzie zamieszczona:
•

na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku
https://www.bibliotekabrzesko.pl,

•

na stronie Stowarzyszenia „Pamięć i dialog. Wspólna historia”
https://brzesko-briegel.pl,

•

oraz na profilach facebookowych biblioteki
https://www.facebook.com/bibliotekabrzesko

i Stowarzyszenia
https://www.facebook.com/groups/281043022231852
Informacja o wynikach konkursu pojawi się również w tygodniku TEMI.
•

6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników Konkursu, nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika
do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Nagrody w konkursie:
1. W Konkursie przewidziano 2 nagrody pieniężne w wysokości 500 zł za I miejsce
w obydwu kategoriach (po jednej w każdej kategorii: młodzież szkół ponadpodstawowych i dorośli). Ponadto najlepsze prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej,
która zostanie otwarta 10 września 2022 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku podczas obchodów 80. rocznicy likwidacji getta w Brzesku.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie
lub drogą poczty elektronicznej.
3. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do scedowania nagrody na inna osobę.
4. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym
Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora,
zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu, zaś nagroda przepada i przechodzi na własność Organizatora Konkursu.
5. Nieprzekazanie nagrody wskutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych,
podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Zwycięzcę Konkursu oznacza dyskwalifikację z Konkursu oraz utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora Konkursu.

Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenia „Pamięć i dialog.
Wspólna historia” z siedzibą ul. Legionowa 108, 32-091 Młodziejowice, e-mail
info@brzesko-briegel.pl, tel., KRS 0000774443.

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja konkursu: „Okruchy pamięci – ślady społeczności żydowskiej w Brzesku”.
3. Organizator Konkursu na mocy umowy z dnia 01.02.2022 r. dokonuje na czas trwania
Konkursu powierzenia danych osobowych Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku, ul. Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko, tel. 14 68 64 550 w celach i zakresie określonych w umowie.

Prawa autorskie i licencja
1.

Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że:
● posiada pełne prawa autorskie do nadesłanych fotografii,

● w przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez dokonanie zgłoszenia konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego
tytułu przeciwko Organizatorowi wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten Uczestnik.
2. Z chwilą nadesłania zgłoszenia konkursowego Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw
autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
● prezentowanie i publikowanie prac na stronie internetowej i na facebooku
Organizatora,
● prezentowanie prac podczas wystawy pokonkursowej,
● przekazywanie fotografii podmiotom współpracującym z Organizatorem
Konkursu w celu promocji Konkursu.
3. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone fotografie wyłącznie w czasie trwania
Konkursu.

Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu
Konkursu.
3. Osoby, które nie spełnią wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą
nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w Konkursie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie prac konkursowych na etapie
przesyłania drogą elektroniczną (np. w przypadku za dużych załączników).
5. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy jak również
przepisy prawa cywilnego i autorskiego.

6. Regulamin Konkursu jest dostępny:
● na stronie internetowej Biblioteki https://www.bibliotekabrzesko.pl oraz na jej
profilu facebookowym https://www.facebook.com/bibliotekabrzesko
● na stronie internetowej Stowarzyszenia https://brzesko-briegel.pl
● oraz fizycznie jako wydruk do wglądu w bibliotece (Dział Dorosłych).

Reklamacje i odpowiedzialność
1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorującego (GIODO).
2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Konkursu o odrzuceniu jego
Zgłoszenia Konkursowego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia Konkursowego ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub
łączem internetowym Uczestnika Konkursu lub godzinami pracy siedziby. Jeżeli Uczestnik
Konkursu ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Konkursu może wnieść reklamację w
formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres info@brzesko-briegel.pl. Reklamacja
zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została
złożona reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje od momentu ogłoszenia Konkursu
do 3 dni po ogłoszeniu listy Zwycięzców. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

Załącznik 1

………………….…………………….

miejscowość, data

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
„Okruchy pamięci – ślady społeczności żydowskiej”
1. Imię i nazwisko uczestnika:
...............................................................................................................................................................................................

2. Dane kontaktowe (telefon, mail):
...............................................................................................................................................................................................

3. Kategoria konkursowa, wiek uczestnika Konkursu:
...............................................................................................................................................................................................

4. Tytuł oraz miejsce wykonania fotografii (max. 3 zdjęcia):
a)

...............................................................................................................................................................................

b)

...............................................................................................................................................................................

c)

...............................................................................................................................................................................

Poniższe zgody są obowiązkowe do wzięcia udziału w konkursie:

□ Tak

□ Nie

Akceptuję Regulamin Konkursu

□ Tak

□ Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w formularzu konkursowym oraz wizerunku przez Organizatora konkursu w celach
związanych z realizacją konkursu, wyłonieniem zwycięzców, wręczeniem nagród oraz promocją działalności Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w konkursie.
………………….…………………….

Podpis

Załącznik 2
DODATKOWE INFORMACJE
DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU:

Nadsyłane na konkurs zdjęcia mają przedstawiać ślady obecności przedwojennej żydowskiej społeczności w Brzesku. Zdjęcia mogą pokazywać, np.:
1. Nowy cmentarz żydowski przy ul. Czarnowiejskiej. Klucze od cmentarza znajdują
się u Pana Zdzisława Martyny (tel. 500 094 339), z którym trzeba wcześniej umówić
się w sprawie wizyty na cmentarzu.
2. Ślady po starym cmentarzu żydowskim przy ul. Głowackiego.
3. Budynki, w których przed wojną mieszkali Żydzi, m.in. ślady po mezuzach na
odrzwiach.
4. Budynki, w których mieściły się synagoga, mykwa, dom modlitwy, etc.
5. Czasem nie mniej wymowna może być pustka w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała
się, na przykład, synagoga.

Materiały źródłowe:
1. Materiały na stronie Stowarzyszenia „Pamięć i dialog. Wspólna historia”:
https://brzesko-briegel.pl
i w grupie Stowarzyszenia na facebooku:
https://www.facebook.com/groups/281043022231852
Szczególnie film dokumentalny „Dov Landau: moje Brzesko”:
https://brzesko-briegel.pl/2020/11/30/dov-landau-moje-brzesko
2. Iwona Zawidzka, Cmentarz żydowski w Brzesku, Brzesko, 2001 r.
3. Artykuły poświęcone brzeskim Żydom na stronie http://www.brzesko.ws
autorstwa Jerzego Wyczesanego, Jacka Filipa, Marka Sukiennika.
4. W sprawie dodatkowych materiałów i wyjaśnień można zwracać się do
Działu Bibliograficzno-Informacyjnego PiMBP w Brzesku:
bibliografia@bibliotekabrzesko.pl
i do Pani Anny Brzyskiej, prezesa Stowarzyszenia „Pamięć i dialog. Wspólna
historia” info@brzesko-briegel.pl

