
Regulamin wystawy 
pt. „Najstarsze zdjęcie w mojej rodzinie” 

organizowanej w ramach zadania publicznego pn. „Ojczyźnie naszej cześć!” 
Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Grabownicy. Wieczornica 

(dalej „Regulamin”) 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Realizatorem zadania publicznego jest Stowarzyszenie „Nasza szkoła” działające przy 
Szkole Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej (dalej: „Realizator”) wraz ze 
współorganizatorami: Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej, Stowarzyszenie Grupa 
Dobra Myśl, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Brzozowie – Filia w Grabownicy Starzeńskiej. 

2. W ramach zadania publicznego zrealizowana zostanie Wystawa fotograficzna pt. 
„Najstarsze zdjęcie w mojej rodzinie” (dalej „Wystawa”), która towarzyszyć będzie 
uroczystości pn. „Ojczyźnie naszej cześć!” Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 
w Grabownicy. Wieczornica. 

3. Obowiązki Realizatora w zakresie organizacji Wystawy realizuje Stowarzyszenie Grupa 
Dobra Myśl – dalej zwane „Organizatorem”. 

4. Organizator wystawy powołuje „Komisję wystawy” w celu oceny merytorycznej fotografii, 
przyznaniu wyróżnień i wręczeniu dyplomów oraz upominków. 

5. Uczestnikami Wystawy są mieszkańcy Grabownicy Starzeńskiej – dalej zwani 
„Uczestnikami”. 

6. Udział w Wystawie jest dobrowolny i bezpłatny. 

7. Zasady uczestnictwa w Wystawie określa Regulamin. Regulamin dostępny jest w: 
Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej, Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Brzozowie – Filia w Grabownicy Starzeńskiej oraz na stronie internetowej: 
https://kawiarenka.grabownica.pl. 
 

§ 2. Cel i przedmiot Wystawy 
1. Celem Wystawy jest: 

 popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej małej ojczyzny, wiedzy o obyczajach, 

 przedstawienie starych fotografii Grabownicy i okolic oraz prezentujących życie 
mieszkańców przed wielu laty, 

 włączenie mieszkańców do wspólnego uczczenia Święta Niepodległości. 

2. Przedmiotem Wystawy jest prezentacja starych fotografii pochodzących z rodzinnych 
zbiorów wraz z ich opisami. 
 
§ 3. Uczestnicy Wystawy 
Uczestnikami są pełnoletni mieszkańcy Grabownicy Starzeńskiej. Przy czym fotografie nie 
muszą być związane z wymienioną miejscowością. 
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§ 4. Wymagania dotyczące zgłoszonych na Wystawę fotografii i opisów 
1. Uczestnik Wystawy może złożyć maksymalnie 3 fotografie wraz z opisami. 

2. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania: 

a. powinny pochodzić ze zbiorów rodzinnych uczestnika. 
b. powinny być w na tyle dobrym stanie technicznym, aby nie budziły wątpliwości, co 

przedstawiają. 
c. fotografie mogą być kopią z oryginału w formie papierowej lub elektronicznej pod 

warunkiem, że ich wielkość (rozdzielczość) umożliwia prezentację na Wystawie. 
d. do fotografii należy dołączyć opis, który powinien zawierać informacje: co lub kogo 

przedstawia zdjęcie, gdzie i kiedy zostało wykonane (data w przybliżeniu) oraz 
uzasadnienie, dlaczego to zdjęcie jest ważne (ciekawe). 

3. Złożenie lub przesłanie fotografii w wersji tradycyjnej lub cyfrowej wraz z podpisaną 
„Kartą zgłoszeniową” (Załącznik do Regulaminu…) jest jednoznaczne ze zgodą Uczestnika na 
udział w Wystawie, akceptacją wszystkich postanowień tego Regulaminu oraz zgodą na 
nieodpłatne, nieograniczone rozpowszechnianie zdjęć przez Organizatora bez prawa dalszej 
odsprzedaży. 

4. Uczestnik Wystawy ponosi pełną odpowiedzialność za treść, charakter oraz kontekst 
przesłanych fotografii ze szczególnym uwzględnieniem naruszenia praw lub(i) wyrządzenia 
szkód w stosunku do osób trzecich wynikłych z rozpowszechniania tych fotografii. 

5. Uczestnictwo w Wystawie oznacza zgodę Uczestnika na nieodpłatne przekazanie 
Organizatorowi praw do eksploatacji zdjęć na następujących polach: 

– utrwalania i zwielokrotniania, 
– rozpowszechniania w przestrzeni publicznej tj. wystawiania, wyświetlania, odtwarzania. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od publikacji zdjęć w przypadku, gdy ich 
treść będzie nieodpowiednia lub niestosowna. 
 
§ 5. Zasady udziału w Wystawie 
1. Fotografie należy złożyć w terminie do 3 listopada 2022 r. osobiście: 

– w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej (w godz. 8.00-14.00), 
– w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Filia w Grabownicy (w godz. 10.00-16.00), 
– lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dobramysl@grabownica.pl. 

2. Warunkiem udziału w Wystawie jest: 

a. Poprawne wypełnienie danych zawartych w „Karcie zgłoszeniowej” [Załączniku do 
Regulaminu Wystawy pt. „Najstarsze zdjęcie w mojej rodzinie”]. 

b. Dostarczenie zdjęć, które zostały wykonane co najmniej przed rokiem 1990. 
c. Akceptacja niniejszego regulaminu. 

3. Do fotografii i opisów nadesłanych drogą elektroniczną należy dołączyć wymieniony wyżej 
Załącznik w formie elektronicznej po uprzednim podpisaniu i zeskanowaniu (lub w formie 
czytelnych zdjęć). 

4. Na Wystawie prezentowane będą kopie fotografii wykonane ze zdjęć złożonych przez 
Uczestników. 
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5. Organizator zastrzega sobie prawo obróbki technicznej zdjęć oraz redakcji i korekty 
opisów w celu uzyskania spójnego pod względem formy i treści zbioru, dostosowanego do 
założeń Wystawy. 

6. Organizator zwraca Uczestnikom złożone fotografie. Kopie pozostają do dyspozycji 
Organizatora. 
 
§ 6. Wyróżnienia, zasady przyznawania 
1. W ramach Wystawy zostaną przyznane wyróżnienia w formie dyplomu i upominków 
rzeczowych. 

2. Fotografie i opisy będą oceniane przez Komisję wystawy zgodnie z poniższymi kryteriami: 

a. zgodność z tematem Wystawy; 
b. wartości poznawczej w kontekście historycznym, szczególnie w wymiarze lokalnym; 
c. walorów artystycznych fotografii; 
d. oryginalności i walorów literackich opisów dołączonych do fotografii. 

3. Wyróżnienia zostaną przyznane Uczestnikom Wystawy, których zgłoszenia zostaną 
najwyżej ocenione przez Komisję wystawy. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie. 

4. Wyróżnienia zostaną wręczone Uczestnikom 11 listopada w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej podczas wieczornicy „Ojczyźnie naszej cześć!” 
Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Grabownicy. 

5. Organizator powiadomi telefonicznie Uczestników, którym Komisja wystawy przyzna 
wyróżnienia – najpóźniej do 9 listopada 2022 r. Informacja o laureatach znajdzie się również 
na stronie internetowej Organizatora: https://kawiarenka.grabownica.pl. 
 
§ 7. Postanowienia końcowe 
1. Organizator ponosi odpowiedzialność za fotografie i opisy od momentu ich prawidłowego 
złożenia aż do ich zwrotu Uczestnikowi. 

2. Organizator zwraca fotografie i opisy Uczestnikowi po uprzednim telefonicznym 
umówieniu terminu i miejsca. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego doboru zdjęć oraz publikacji w całości jako 
osobne wydawnictwo lub we fragmentach, w materiałach prasowych, w wydawnictwach 
okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób w ramach swoich działań statutowych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminu 
Wystawy w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji Wystawy w innych, odpowiednich 
miejscach w celu jej dalszej promocji. 

6. Wszelkich informacji na temat Wystawy udziela: Aleksandra Haudek (e-mail: 
dobramysl@grabownica.pl, tel. 721 688 499). 

7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. 


