I Gminny Konkurs
„Losy moich przodków w czasie II wojny światowej”
pod patronatem Wójta Gminy Włoszakowice

Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu są: Gmina Włoszakowice, Gminny Ośrodek Kultury we
Włoszakowicach, Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym.
2. Celem konkursu jest utrwalenie pamięci o losach mieszkańców gminy Włoszakowice
w latach 1939 – 1945.
3. Organizatorzy liczą na teksty opisujące: udział w wojnie obronnej 1939 r., udział w
walkach na frontach II wojny światowej, życie codzienne podczas okupacji, opis
miejscowości w czasie okupacji, przedstawienie życiorysów wybranych mieszkańców
gminy w czasie okupacji.
4. Szczegółowych informacji udzielają:
- Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, ul. Kurpińskiego 29, 64 – 140
Włoszakowice – informacji udziela p. Paweł Borowiec, e-mail:
pawel.borowiec@wloszakowice.pl;
- p. Kamil Kutny, Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym,
e-mail: kamil.kutny@gmail.com.
Cele konkursu:
1. Kształtowanie świadomości i postaw młodego pokolenia poprzez pogłębianie
wiedzy o historii naszych przodków.
2. Integrowanie młodego pokolenia oraz starszych z miejscem zamieszkania i
regionem.
3. Ożywienie zainteresowania historią osobistą, rodzinną poprzez poznawanie swoich
korzeni, propagowanie historii jako komunikacji międzypokoleniowej.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych IV – VII, uczniów
gimnazjów II – III oraz szkoły średniej - liceum I – III.
2. Forma prac konkursowych:
- tekstowa (wywiad, wspomnienia, rozmowa, praca naukowa), do pracy można
dołączyć fotografie, skany dokumentów z podaniem ich źródła, właściciela, osoby
udostępniającej. Tekst nie powinien przekraczać 15 stron maszynopisu, czcionka
Times New Roman x12, interlinia 1,5, marginesy 2,5;
- audiowizualna (film w formacie MP4 lub AVI), nagranie nie powinno
przekraczać 40 minut.

3. Prace powinny zostać wykonane samodzielne z dbałością o warsztat naukowy i
językowy. Nauczyciele historii i języka polskiego powinni udzielić
wszechstronnej pomocy merytorycznej i formalnej.
4. Prace powinny zostać zakodowane, wszelkie dane powinny zostać
umieszczone w specjalnym załączniku włożonym w zakodowaną kopertę.
5. Uczestnicy wyrażają zgodę na późniejszą publikacje swoich prac w celach
promocyjnych i edukacyjnych.
6. Uczestnik konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają
prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. Ponosi pełną
odpowiedzialność za to, że dostarczona praca jest pozbawiona wad prawnych
(w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego, a w razie ich
ujawnienia zgłaszający poniesie odpowiedzialność przewidzianą
postanowieniami prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz kodeksu
cywilnego).
Tryb oceny prac i nagrody:
1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.
2. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach: tekstowej i
audiowizualnej.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy
Włoszakowice, a laureaci zostaną poinformowani o wynikach listownie.
4. W konkursie mogą brać udział prace nigdzie wcześniej niepublikowane.
5. Za udział w konkursie przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe.
6. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
7. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Włoszakowice.
Terminy:
1. Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać pocztą do GOK we
Włoszakowicach, ul. Kurpińskiego 29, 64 – 140 Włoszakowice w
zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs: Losy moich przodków w czasie
II wojny światowej”.
2. Prace należy przesłać lub dostarczyć do 8 stycznia 2018 r., liczy się data
stempla pocztowego.
3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym
przez organizatorów.

Załącznik:

KARTA ZGŁOSZENIOWA PRACY KONKURSOWEJ
„Losy moich przodków w czasie II wojny światowej”

Imię/imiona autora……………………………………………………………………………
Kod pracy………………………………………………………………………………………
Szkoła…………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………………………..
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………
Telefon/email…………………………………………………………………………………...
Tytuł pracy …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich pracy na Organizatora Konkursu
Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Uczestnicy
zgadzają się powierzyć organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac
konkursowych oraz udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska
oraz wizerunku, utrwalonego w związku z konkursem, do jego organizacji i promocji.

…………………………….
Podpis uczestnika

