
Regulamin projektu „Dwa Poziomy”

 1. Beneficjent Projektu

Beneficjentem projektu pt. Dwa Poziomy” , zwanego dalej „Projektem” jest Pani Paulina 
Wierzbicka reprezentująca Gminną Bibliotekę Publiczną w Serokomli, ul. Warszawska 25,    
21-413 Serokomla. Tel/ fax. 48 25 755 46 47

 
2. Cel i opis Projektu

Celem zadania jest zorganizowanie dla potencjalnych uczestników warsztatów 
fotograficznych oraz konkursu fotograficznego. Warsztaty fotograficzne to propozycja 
dla wszystkich kochających fotografię, niezależnie od wieku i marki posiadanego aparatu,        
a także dla tych, którzy chcą nauczyć się czegoś nowego. Projekt „Dwa Poziomy” to 
zestawienie dwóch kompletnie różnych punktów widzenia: nieskalanego konwenansami i 
zasadami dziecka oraz dorosłego, wyposażonego w bagaż wiedzy i doświadczeń. Główne 
zadanie projektu polega na wykonaniu zdjęcia o tym samym temacie przez parę: dziecko i 
dorosły. Przed wykonaniem zdjęć odbędą się warsztaty fotograficzne w GBP w Serokomli. 
Zgłoszonych uczestników dobieramy w pary dziecko-dorosły. Każdej parze przydzielany jest 
jeden temat zdjęcia, ale uczestnicy wykonują je niezależnie od siebie. Tematy wymyślone 
zostaną przez internautów, poprzez dostępny formularz na facebooku. Po wykonaniu zadania 
wywołujemy zdjęcia i tworzymy z nich dwupoziomową galerię. Zdjęcia każdej z par 
prezentowane są razem: na dole zdjęcie dziecka, na górze dorosłego. Każda para otrzyma 
upominki oraz zostaną wybrane 3 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone. Podczas 
projektu będziemy współpracować ze Zespołem Szkół w Serokomli oraz Szkołą Podstawową 
w Krzówce. Szkoły pomogą pozyskać uczestników, będą uczestniczyły w kampanii 
promocyjnej projektu oraz udostępnią miejsce do utworzenia galerii. Galeria będzie 
wykonana w oknach szkół oraz biblioteki, gdzie każdy ma dostęp do sztuki o nieokreślonych 
porach i w nieoczekiwanych sytuacjach.

3. Uczestnicy Projektu

Adresatem docelowym projektu są dzieci od 10 r. ż. , młodzież uczęszczająca do szkół 
partnerskich, ich rodzice oraz inne chętne dorosłe osoby z terenu gminy Serokomla.



4. Założenia organizacyjne

1. W Projekcie mogą brać udział zarówno dzieci jak i dorośli.

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

 zapisanie się na warsztaty fotograficzne

 przystąpienie do konkursu fotograficznego 

 ukończony 10 r. ż.

5. Terminy warsztatów fotograficznych:

- 13 września 2021 r. część teoretyczna

- 14 września 2021 r. część praktyczna

6. Harmonogram konkursu fotograficznego

1. Prace należy składać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli,                  
w terminie od 16 września do 27 września 2021 roku.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród  przewidziane jest w terminie                   
do 4 października 2021 roku.

3. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ustalonym terminie i zostanie 
połączone z wręczeniem laureatom nagród i okolicznościowych dyplomów.

4. Wyniki i spis prac zgłoszonych zostaną opublikowane na stronie internetowej 
biblioteki oraz umieszczone w utworzonych galeriach.

7. Kontakt

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnej  Bibliotece Publicznej w Serokomli
tel. 25 755 46 47;  e-mail: info@bibliotekaserokomla.pl

mailto:info@bibliotekaserokomla.pl


8. Postanowienia końcowe

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Projekcie. Dotyczy to w szczególności 
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje 
od czasu opublikowania go na stronie organizatora.


