Konkurs regionalny pt.

W gwardii od pokoleń
na udokumentowanie rodzinnych tradycji przynależności
do Gwardii Narodowej im. Tadeusza Kościuszki
z Majdanu Zbydniowskiego

W ramach projektu pt. Z życia gwardzisty. Tradycja i transformacje Gwardii Narodowej
z Majdanu Zbydniowskiego program Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 - Kultura ludowa i tradycyjna
KONKURS MA NA CELU
1. Zachowanie i spopularyzowanie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego
2. Zaktywizowanie i integrację społeczności lokalnej, poprzez udział w konkursie na najlepiej udokumentowaną rodzinną tradycję
przynależności do straży grobowej
3. Wzrost wiedzy na temat tradycji wielkanocnych straży grobowych w Zaleszanach oraz Gwardii Narodowej z Majdanu Zbydniowskiego
4. Spopularyzowanie unikalnej w skali Polski tradycji Gwardii Narodowej im. T. Kościuszki z Majdanu Zbydniowskiego straży grobowej z Zaleszan.
5. Budowanie poczucia dumy z bycia gwardzistą
6. Rozbudzenie u młodych odbiorców zainteresowania historią lokalną
7. Wzrost wiedzy gwardzistów o własnym oddziale.
8. Poszerzenie grona odbiorców tradycji poprzez udostępnienie danych na ogólnodostępnym portalu internetowym
9. Zgłębienie i rozpowszechnienie wiedzy o tradycji regionu poprzez kompleksowe i interdyscyplinarne przebadanie zagadnienia
10. Przełamanie powierzchownych przekonań o tradycji
11. Integracja środowiska naukowego i regionalistów, w tym profesjonalnych dokumentalistów tradycji regionalnych
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie uczestniczyć mogą członkowie rodzin gwardzistów lub sami gwardziści, którzy udokumentują rodzinne tradycje
przynależności do gwardii.
2. Każdy uczestnik konkursu przedstawia historię rodzinną dotyczącą tylko swojej rodziny.
3. Forma, w jakiej będzie zapisana dana historia, jest dowolna. Może to być np. komputerowo lub ręcznie napisany tekst, nagranie
foniczne, krótki film czy też fotografie z opisem. Regulamin nie ogranicza formy wypowiedzi.
4. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie do muzeum historii rodzinnej podpisanej przez autora wraz z załącznikami. Pracę należy dostarczyć do siedziby muzeum osobiście lub pocztą na adres:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola.
5. Ostateczny termin dostarczenia materiału na konkurs mija 30 lipca 2015 roku. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane
pod uwagę (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).
JURY
1. Muzeum powołuje Jury w pięcioosobowym składzie, pod przewodnictwem mgr Jolanty Dragan, etnografa Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
2. Jury ogłosi werdykt podczas otwarcia wystawy 13 września 2015 r.
3. Nagroda główna to wysokiej klasy aparat fotograficzny.
4. Werdykt Jury jest ostateczny, od postanowień Jury nie przysługuje odwołanie.
UWAGI KOŃCOWE
1. Wszystkie dostarczone historie rodzinne zostaną przekazane do archiwum Muzeum z majątkowymi prawami autorskimi, tj. prawem do eksponowania na wystawach, do publikacji drukiem i w Internecie, do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne i pozostałe nośniki informacji.
2. Zdigitalizowane załączniki towarzyszące historii rodzinnej zostaną przekazane do archiwum Muzeum z majątkowymi prawami
autorskimi, tj. prawem do eksponowania na wystawach, do publikacji drukiem i w Internecie, do przenoszenia dzieła na nośniki
elektroniczne i pozostałe nośniki informacji
3. Załączniki towarzyszące historii rodzinnej zostaną po zakończeniu konkursu zwrócone uczestnikowi konkursu na jego życzenie,
bądź przekazane na własność Muzeum z majątkowymi prawami autorskimi, tj. prawem do eksponowania na wystawach, do publikacji drukiem i w Internecie, do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne i pozostałe nośniki informacji.
4. Załączniki towarzyszące historii rodzinnej będzie można odebrać nie wcześniej niż 13 września 2015 r.
5. Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie proszone są o przybycie na uroczystość otwarcia wystawy pn. „Z życia gwardzisty.
Gwardia Narodowa z Majdanu Zbydniowskiego. Historia-tradycja-współczesność ” w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują organizatorzy konkursu.
Organizatorem konkursu jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.
Koordynator konkursu: Elżbieta Skromak, tel. 15 844 85 56 wew. 15, e-mail: eskromak@muzeum.stalowawola.pl
Informacje na temat projektu: www.muzeum.stalowawola.pl/aktualnosci oraz www.muzeum.stalowawola.pl/projekty
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
tel. 15 844 85 56, fax 15 844 85 57
e-mail: muzeum@muzeum.stalowawola.pl

www.muzeum.stalowawola.pl

Projekt dofinansowany
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

