Regulamin
akcji na gromadzenie pamiątek fotograficznych
„Historia zapisana w fotografii”

Ogólne założenia:
Obchody 400-lecia nadania praw miejskich Nowemu Wiśniczowi, stają się okazją do
wspomnień, okolicznością do refleksji. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców
Ziemi Wiśnickiej, Burmistrz Nowego Wiśnicza ogłasza akcję, której celem jest próba
„przywołania” historii Wiśnicza zapisanego w starych fotografiach oraz na starych
pocztówkach. Te wartościowe pamiątki, zgromadzone w domowych albumach, „okazjonalnie
wyciągane ze szuflady”, niejednokrotnie są nieocenionymi dokumentami ukazującymi
wydarzenia z życia społecznego, religijnego, kulturalnego i rodzinnego lokalnej społeczności.
Na podstawie zgromadzonego i opracowanego materiału zostanie przygotowana wystawa
fotografii, którą zamierzamy udostępnić do zwiedzania podczas inauguracji obchodów 400lecia

lokacji

miasta.

Najciekawsze

nadesłane

fotografie

zostaną

zeskanowane

i przygotowane do ekspozycji wystawienniczej. Do fotografii należy dołączyć metryczkę
zawierającą opis zdjęcia: miejsce, wydarzenie (z określeniem daty) oraz osób widniejących na
nich. Nasza akcja to nie tylko zabawa przybierająca formę konkursu, ale przede wszystkim
lekcja historii, próba rekonstrukcji i odtworzenia pełnego obrazu z dziejów Wiśnicza.
Najcenniejsze i najciekawsze fotografie zostaną wyróżnione nagrodą Burmistrza Nowego
Wiśnicza.
Organizatorzy:


Burmistrz Nowego Wiśnicza



Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu

Współorganizator:
- Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu
Tematyka zdjęć: (swoim zasięgiem obejmuje miasto Nowy Wiśnicz i wszystkie miejscowości
Gminy Nowy Wiśnicz).
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1.

Pejzaż Nowego Wiśnicza i okolic do 2000 roku.

2.

Architektura ziemi wiśnickiej - miejska, wiejska, sakralna, oraz świecka (obronna,
mieszkalna, budowle gospodarcze i ogrodowe, budynki użyteczności publicznej).

3.

Mała architektura – kapliczki, krzyże przydrożne, figury.

4.

Mieszkańcy – Obraz przedstawiający wiśniczan w ważnych wydarzeniach w
historii miasta i regionu".

5.

Uroczystości, zwyczaje i tradycje wiśnickiej społeczności

6.

Fotografie rodzinne.

7.

Pocztówki.

Uczestnicy akcji:
1.

Uczestnikami akcji może być każdy, kto nadeśle fotografie zgodne z tematyką.

2.

Każda osoba może przedstawić dowolną ilość fotografii, ściśle związanych z
podaną tematyką wraz z dołączoną metryczką.

3.

W metryczce zawarty powinien być opis sytuacji, wydarzenia, miejsca ujętego na
zdjęciu (pismem czytelnym, drukowanym – mile widziany zapis elektroniczny) oraz
imię i nazwisko autora i/lub właściciela zdjęcia, adres, wiek, oraz kontakt telefoniczny

4.

Najciekawsze dostarczone fotografie będą zeskanowane i powiększone. Komisja
powołana przez organizatorów wyłoni te, które zostaną zaprezentowane na
wystawie, której otwarcie nastąpi 8 czerwca 2016 r., w Wiśnickim Zamku po
uroczystej sesji Rady Miasta, w ramach obchodów 400-lecia Nadania Praw Miejskich
Nowemu Wiśniczowi.

5.

Uczestnicy akcji otrzymają pamiątkowe wyróżnienia.

6.

Prace należy nadsyłać do Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu, Rynek
16, 32-720 Nowy Wiśnicz. Kontakt tel. 146128704 lub 146850933.

Kryteria wyboru prac do wystawy:
Przy wyborze prac brane będą pod uwagę:


wymiar historyczno-dokumentacyjny zdjęcia, niepowtarzalność, unikatowość.



walor artystyczny zdjęcia (atrakcyjność wizualna),



opis pracy (wyczerpująca ilość informacji o przedstawionej na fotografii sytuacji)

Komisja dokona oceny i zadecyduje o zakwalifikowaniu zdjęć do wystawy. W składzie komisji
zasiądą historycy, fotograficy, plastycy oraz przedstawiciele działu promocji Urzędu Miasta.
Podczas wystawy zostanie przeprowadzony plebiscyt publiczności, która oddając głos na
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poszczególne zdjęcia zdecyduje o przyznaniu nagród (nagrodzone zostaną trzy fotografie, z
największą liczbą głosów).
Terminy:
1.

Prace należy składać w terminie do 30.04.2016 r.

2.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu
12.06.2016r. w czasie obchodów Dni Wiśnicza na Rynku.

3.

Prace będą prezentowane na wystawie w Wiśnickim Zamku.

Postanowienia końcowe:
1.

Organizator zastrzega sobie prawo a osoby przekazujące zdjęcia na konkurs
przyjmują

do

wiadomości

i

wyrażają

zgodę

na publikowanie

nazwisk

i

reprodukowanie przekazanych zdjęć w celu popularyzowania akcji oraz promocji
miasta i gminy Nowy Wiśnicz, bez wypłacania honorariów autorskich.
2.

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia kopii fotografii w zbiorach
MOK.

4.

Organizator

gwarantuje

zwrot

właścicielom

wszystkich

udostępnionych

materiałów w stanie nienaruszonym (fotografie, pocztówki) niezwłocznie po
zakończeniu akcji, chyba, że wola osób przekazujących będzie inna.
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