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Regulamin konkursu  

„Tu mieszkam” 

 

I. Organizator : Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej. 

 

II. Cele konkursu:  

- zebranie informacji o ciekawych miejscach w gminie, o jej historii, zabytkach, 

tradycjach i kulturze 

- możliwość zaprezentowania własnej wiedzy i umiejętności 

- zaangażowanie i integracja  różnych grup społecznych  

- podniesienie świadomości kulturowej oraz poczucia własnej tożsamości regionalnej 

-  promocja lokalnych artystów i wytwórców  

 

III. Warunki uczestnictwa: 

- konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy 

Wiśniowa 

-  uczestnikami mogą być przedstawiciele wszystkich pokoleń (dzieci, młodzież, dorośli) 

niezależnie od wykształcenia, wykonywanej pracy czy wieku 

- w konkursie udział wziąć mogą zarówno osoby indywidualne jak i grupy osób  

(np. rodziny, zespoły muzyczne, koła gospodyń, kluby sportowe, zespoły klasowe) 

- zadaniem uczestników jest opracowanie  materiału związanego w jakikolwiek sposób  

z Gminą Wiśniowa, jej historią lub współczesnością, mieszkańcami, tradycjami  

i kulturą. Może to być również zaprezentowanie własnej twórczości na dowolny temat, 

własnych wyrobów, produktów czy usług. 

 

Forma prac jest dowolna. Mogą to być: 

a) wypowiedzi pisemne (pamiętnik, wspomnienie, wywiad, opracowanie tematyczne i in.) 

b) praca plastyczna (rysunek, fotografia, plakat, ulotka, pocztówka i  in.) 

c) rękodzieło i wyroby artystyczne (rzeźba, haft  i in.) 

d) twórczość literacka (wiersze, opowiadania i in.) 

e) strony www  stworzone na cele konkursu 

f) forma muzyczna (własna kompozycja) 

 



 2 

 

IV. Termin i przebieg konkursu: 

- podpisane prace (imię, nazwisko, adres, szkoła, klasa) należy składać w Gminnej 

Bibliotece w Wiśniowej i jej filiach  od 1.10.2007 do 31.12. 2007 r. 

- przy składaniu prac uczestnicy zobowiązani są  do wypełnienia ankiety dotyczącej 

wyboru jednej z proponowanych przez organizatora nagród 

- prace oceniane będą w kilku kategoriach przez  niezależną komisję  

- przyznanych zostanie 10 nagród  (każda  o wartości ok. 250 zł) 

- złożone prace będą podstawą utworzenia portalu internetowego „WOW – Wirtualny 

Obraz Wiśniowej” oraz zostaną wykorzystane przy zaprojektowaniu pocztówek 

promujących Gminę. 

- podsumowanie konkursu, rozdanie nagród oraz prezentacja pocztówek i portalu nastąpi 

dnia 1.03. 2008 r. na otwartej konferencji  

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 

 

Dodatkowych informacji o zasadach konkursu udziela organizator. 

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Przyjedźcie do Wiśniowej” 

realizowanego z Programu Grantowego „Rzeczpospolita Internetowa”. 

Realizatorem projektu jest Grupa Działania, w skład której wchodzą m.in. 

przedstawiciele: Gminnej Biblioteki  Publicznej , Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy, 

Gimnazjum im. Orląt Lwowskich, Koła Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej. 

 

 


