
 

  

  

 

 

 

  

 ul. Jagiellońska 8 

 64-234 Przemęt 

 Tel. (65) 615 69 66 

 Fax. (65) 615 69 67 

 Mail. urzad@przemet.pl 

 Web. www.przemet.pl 

Godziny pracy Urzędu: 

• Poniedziałek – Piątek  7:30 – 15:30 

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta: 

• Poniedziałek – Piątek  7:30 – 17:00 

Dyżury wójta: Poniedziałek 14:00 – 16:00  

/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/ 

Numer konta Gminy Przemęt: 

83 8669 0001 0042 0000 2000  0038  

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt 

Gmina Przemęt – NIP 923-16-51-446 

Gmina Przemęt - REGON 411050793 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ STARĄ FOTOGRAFIĘ PRZEDSTAWIAJĄCĄ 

DAWNE ŻYCIE W GMINIE PRZEMĘT   

PN. „HISTORIA LOKALNA W OBIEKTYWIE WSPOMNIEŃ” 

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Gminy w Przemęcie. 

2. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak.   

 

CELE KONKURSU:  

1. Celem konkursu jest aktywizacja młodych mieszkańców oraz zainteresowanie ich dziedzictwem 

kulturowym Gminy Przemęt.  

2. Poszerzenie wiedzy o dziejach regionu, poznanie historii własnej miejscowości i jej mieszkańców.  

3. Kształtowanie wrażliwości artystycznej, umiejętności postrzegania fotografii jako zapisu rzeczywistości.  

4. Budzenie postawy szacunku dla źródeł przekazujących wiedzę o tradycjach rodzinnych i regionalnych  

i uwrażliwienie na konieczność ich zachowywania.   

 

UCZESTNICY KONKURSU:  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych z terenu  Gminy Przemęt.  

 

TEMAT I ZASADY KONKURSU:  

1. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą spełniać następujące warunki:   

a) w jednoznaczny sposób wiązać się z tematem konkursu,  

b) pochodzić sprzed 1980 roku.  

2. Do konkursu można zgłosić fotografie przedstawiające:   

a) obrzędy i uroczystości rodzinne (chrzciny, ślub, wesele, pierwsza komunia, bierzmowanie itp.), 

b) życie codzienne i odświętne (praca na roli i w gospodarstwie, dawne profesje i zawody, portrety 

mieszkańców, wszelkie uroczystości państwowe, szkolne i kościelne),  

c) budynki i krajobrazy (domy, zabudowania gospodarcze, szkoły, remizy, kościoły, krzyże, kapliczki itp.), 

d) muzykanci, kapele (zabawy taneczne, inne sytuacje muzyczne).   

3. Do każdego zdjęcia można dołączyć informację dotyczącą danego zdjęcia (kto wykonał, kiedy, gdzie, kogo 

i co przedstawia itp.). Może być ona w formie wywiadu przeprowadzonego z właścicielem zdjęcia, bądź  

z osobą przedstawioną na fotografii. Mile widziane będą historie, wspomnienia dotyczące osób, miejsc  

i wydarzeń ze zdjęcia (można je spisać bądź nagrać np. telefonem).   

4. Zgłoszone do Konkursu fotografie powinny być dostarczone w formacie zapisu JPG.  

5. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia dołączonej  

do regulaminu.   

6. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego 

klasę do konkursu, opis i komentarz do zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć. 

7. Organizator uzyskuje prawo do publikacji nadesłanych na Konkurs prac i fotografii. 
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TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC:   

1. Fotografie wraz z wypełnionym formularzem i oświadczeniem można składać osobiście w siedzibie Urzędu 

Gminy w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt lub drogą elektroniczną na adres: 

konkurs@przemet.pl do dnia 8.04.2021 r.  

2. Zgłoszenie powinno być dostarczone w zaklejonej kopercie, z dopiskiem KONKURS – HISTORIA 

LOKALNA W OBIEKTYWIE WSPOMNIEŃ.   

1. Ocena nadesłanych prac będzie należeć do niezależnego jury, w którego skład wejdą osoby powołane przez 

Organizatorów.  

2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za: I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.   

3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w kwietniu 2021 r. na stronie internetowej 

www.przemet.pl. 

4. Najlepsze, nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej www.przemet.pl. 

   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.   

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu.   

3. Wszystkie nadesłane fotografie wraz z opisami zostaną zarchiwizowane w dokumentacji Urzędu Gminy  

w Przemęcie.  

4. Niniejszy regulamin i karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.przemet.pl.  

Szczegółowe informacje na temat konkursu udziela Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu 

Urzędu Gminy w Przemęcie pod nr tel. 65 615 69 91. 

Załącznik do Regulaminu: 

- Karta zgłoszenia uczestnika konkursu wraz z Klauzulą informacyjną. 
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