
REGULAMIN KONKURSU pn. „ZACHOWAJ W PAMIĘCI” 
 
I. Postanowienia  ogólne: 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej (ul. Głogowska 8,  
67-222 Jerzmanowa) 

2. Konkurs organizowany jest  w ramach projektu „Powojenna historia mówiona Gminy  
Jerzmanowa”, realizowanego w ramach  konkursu „Patriotyzm jutra”. 

3. Konkurs trwa  od 2 czerwca  2017r. do 20 czerwca 2017r.  
4. Organizator nie pokrywa kosztów  związanych z uczestnictwem  w konkursie.   

 
II. Cel konkursu: 
 

1. Celem Konkursu jest: 
a)  ocalenie  relacji świadków powojennego osadnictwa  polskiego na ziemiach Dolnego Śląska,  

w szczególności  na ziemi obecnej Gminy Jerzmanowa, 
b) ukazanie społecznego  i kulturalnego dziedzictwa wniesionego przez osadników na Ziemie 

Zachodnie, 
c) aktywizacja uczniów  szkół podstawowych i gimnazjum  do działań w zakresie  

dokumentowania  relacji pierwszych osadników.  
2. Przedmiotem konkursu  jest utwór literacki  związany z wybraną/ymi  przez autora 

wspomnieniami  osób w wieku 60+, które były świadkami powojennego osadnictwa na 
ziemiach  obecnej Gminy Jerzmanowa.  

3. Wyłonione  w Konkursie prace zostaną wykorzystane  przy opracowywaniu publikacji 
książkowej pt. „Pamiętniki, relacje i wspomnienia osadników rejonu obecnej  Gminy 
Jerzmanowa (część 3)”.  
 

III. Warunki  uczestnictwa  w konkursie: 
 

1. W konkursie  mogą wziąć udział osoby spełniające  łącznie warunki:  
a) uczniowie klas VI szkół podstawowych lub I-III gimnazjum, zlokalizowanych  na terenie  gminy 

Jerzmanowa, 
b) uczniowie biorący udział  we wcześniejszych działaniach    organizowanych w ramach  

projektu „Powojenna historia mówiona Gminy Jerzmanowa”.  
2. W imieniu uczestników niepełnoletnich  w kwestiach formalnych  działają ich opiekunowie 

prawni.  
3. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

a) zapoznały się z Regulaminem Konkursu, 
b) nadesłały lub dostarczyły prace  zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Konkursu, 
c) dostarczyły wraz z pracą konkursową  wypełnione zgłoszenia konkursowe, o których mowa  

w pkt. IV.4 pkt 7. 
4. Osoby  mogą brać udział w Konkursie  wyłącznie za zgodą swoich opiekunów prawnych. 

Zgłoszenia dokonuje  opiekun prawny.  
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i równoznaczny z akceptacją  warunków niniejszego 

Regulaminu.  
 
 
 

 
 
 
 
 



IV. Forma  pracy konkursowej: 
 
1. Utwór literacki zgłoszony  na konkurs musi odpowiadać jednej z następujących form 

literackich: opowiadanie, esej, reportaż, felieton, fragment pamiętnika, fragment dziennika,  
wywiad. Utwór powinien stanowić zamkniętą, spójną całość związaną z przeżyciami 
 i wspomnieniami osoby w wieku 60+, która była świadkiem powojennego  osadnictwa  na 
terenie  obecnej Gminy Jerzmanowa. Cenne będą  wspomnienia z dzieciństwa, dorastania 
 i dorosłości, ważne wydarzenia związane z  życiem rodzinnym, zawodowym i społecznym, 
wspomnienia związane z  historią regionu, jego kulturową  tożsamością.  

2. Maksymalna objętość utworu zgłaszanego na konkurs  to 20 stron formatu A4, pisanego  
czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza.  

3. Prace  nadesłane lub dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 
nie publikowanymi i nie przedstawianymi  w innych konkursach.  

4. Prace  konkursowe mogą powstawać w grupach  2 – osobowych.  
5. Każdy uczestnik może  zgłosić na konkurs  maksymalnie 2 utwory. 
6. Prace muszą być ilustrowane zdjęciami. Wymagane jest minimum 5 zdjęć ilustrujących treść  

utworu literackiego. Zdjęcia powinny być podpisane tekstem.  
7. Do pracy konkursowej należy  dołączyć kartę zgłoszenia  konkursowego, stanowiącego 

załącznik do niniejszego Regulaminu.  
8. Karta zgłoszenia  musi zawierać:  

a) imię i nazwisko autora, 
b) dane teleadresowe autora, 
c) tytuł pracy (powinien nawiązywać  do świadka powojennej historii i powinien zawierać: 

imię i nazwisko, datę urodzenia, miejscowość, w której zamieszkuje lub zamieszkiwał 
świadek po osiedleniu się  na terenie obecnej Gminy Jerzmanowa) 

d)  oświadczenia 
9. Kartę  zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.gckjerzmanowa.pl z zakładki 

„Patriotyzm Jutra” lub w siedzibie Biblioteki w Jerzmanowej (ul. Głogowska 19b) lub  
w siedzibie Filii Biblioteki w Jaczowie (ul. Główna 1).   

10. Brak karty zgłoszenia skutkuje odmową  wydania uczestnikowi  konkursu nagrody,  
w razie jej przyznania. 

 
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych: 
 

1. Praca konkursowa musi być dostarczona łącznie: 
a)  w  formie papierowej – maszynopis, 
b) w formie elektronicznej (pendrive, nagranie CD), 
c) wraz z załącznikiem, o którym mowa w pkt. IV. 7.   

2. Prace konkursowe dostarcza się lub nadsyła w zamkniętej kopercie z dopiskiem KONKURS 
„ZACHOWAJ W PAMIĘCI”.  

3. W konkursie będą oceniane  prace, które  zostaną przesłane lub dostarczone   
do siedziby Biblioteki w Jerzmanowej (ul. Głogowska 19b, 67-222 Jerzmanowa) lub Filii 
biblioteki w Jaczowie (ul. Główna 1, Jaczów 67-200 Głogów) do dnia 20 czerwca 2017r.  

4. Prace konkursowe nie spełniające  wymagań, o których mowa w  niniejszym Regulaminie lub 
nadesłane po terminie, o którym mowa powyżej  nie będą podlegały ocenie.  

5. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac konkursowych.  
6. Nadesłane prace  i dokumenty nie podlegają  

zwrotowi.  
 

 
 
 
 

http://www.gckjerzmanowa.pl/


 
VI. Ocena prac konkursowych: 

 
1. Prace zostaną ocenione do dnia 26 czerwca 2017r. przez Komisję Konkursową  powołaną 

przez Organizatora.   
2. Komisja  dokona wyboru 10 laureatów  oraz wytypuje  prace wyróżnione.  
3. Zgłaszane prace zostaną opatrzone  numerem katalogowym, tak aby członkowie Komisji 

Konkursowej nie znali danych personalnych  autorów tekstów.  
4. Prace oceniane będą pod względem wartości literackiej, informacji dotyczących historii 

regionu, jego kulturowej tożsamości oraz oryginalności sposobu przedstawiania  faktów. 
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
6. Z rozstrzygnięcia  Konkursu Komisja sporządza protokół, który podpisują członkowie  Komisji 

Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu. 
7. Prace niespełniające zasad  uczestnictwa w Konkursie nie będą brane pod uwagę przez 

Komisję Konkursową. 
 
VII Rozstrzygnięcie  konkursu: 
 

1. Komisja Konkursowa przyzna 10 nagród rzeczowych, każda wartości 150 zł.  
2. Wyniki konkursu  zostaną ogłoszone  po zakończeniu prac Komisji Konkursowej do dnia  

26 czerwca 2017r., za pośrednictwem strony internetowej www.gckjerzmanowa.pl  
3. Laureaci i osoby wyróżnione  o wyniku konkursu zostaną  powiadomieni  drogą  e-mailową 

lub telefonicznie.  
4. Komisja konkursowa  spośród prac  konkursowych  wybierze prace, które stanowić będą  

podstawę  dla dalszych opracowań publikacji książkowej  pt. „Pamiętniki, relacje 
 i wspomnienia  osadników  rejonu obecnej Gminy Jerzmanowa (część 3)”.  

5. Wszyscy uczestnicy  Konkursu otrzymają  dyplomy i upominki oraz  zaproszenie na 
uroczystość  promocji publikacji  książkowej „Wieczór Wspomnień”.    
 

VIII Prawa autorskie: 
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem całości autorskich praw 

majątkowych na rzecz organizatora konkursu, w tym wyłączne  prawa do zezwolenia  na 
wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby 
wraz z prawem do dokonywania  w nim zmian oraz nieograniczonego w czasie  korzystania  
w kraju i za granicą na polach eksploatacji  określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r. poz. 880).  

2. Przekazanie prac konkursowych oraz  zdjęć i materiałów faktograficznych oznacza, że nie 
będą one naruszały  majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że  
osoba przekazująca na konkurs  prace konkursowe uzyskała zgodę  osób, których  wizerunki 
utrwalono.  

3.   Opiekunowie prawni, działający w imieniu autorów prac  zobligowani są do podpisania 
umów dotyczących  przeniesienia autorskich praw majątkowych na  Gminne Centrum Kultury 
w Jerzmanowej.   

 
IX Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator  Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania  
decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.  

 
 
 
 
 

http://www.gckjerzmanowa.pl/


 
2.  
3. Organizator Konkursu nie ponosi  odpowiedzialności za  zagubione, niekompletne, 

uszkodzone lub opóźnione  zgłoszenia  do Konkursu oraz za usługi pocztowe lub działania 
osób trzecich. 

4. Organizator może  wykluczyć  uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku  naruszenia  
przez niego postanowień niniejszego regulaminu.  

5. Niniejszy regulamin  podlega  ogłoszeniu na stronie internetowej  Organizatora 
www.gcjerzmanowa.pl. 

6. W sprawach nieuregulowanych  niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności  Kodeksu Cywilnego 

 
X. Kontakt.  
 

1. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora Konkursu o wyjaśnienie treści 
niniejszego regulaminu.  

2. Osobami upoważnionymi do  udzielania informacji  na temat Konkursu są: 
1. Pani Patrycja Barna tel. 76 8 312 287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.gcjerzmanowa.pl/


 
Załącznik  do Regulaminu Konkursu  

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
w konkursie pn. „Zachowaj w pamięci” 

 
 

 
Imię i nazwisko  autora pracy konkursowej ........................................................................... 
................................................................................................................................................. 
 
Data urodzenia ....................................................................................................................... 
Adres do korespondencji ........................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
Numer telefonu ...................................................................................................................... 
 
Adres e – mail ........................................................................................................................ 
 
TYTUŁ PRACY (literacka forma pracy,) ………………………………. 
 
DANE RESPONDENTA (ŚWIADKA POWOJENNEJ HISTORII) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Ja niżej podpisana/y, jako opiekun prawny autora pracy konkursowej  
oświadczam, że : 
 
1) jestem  opiekunem prawnym  autora pracy konkursowej 
2) zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę na udział  dziecka  w konkursie 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych  dziecka na potrzeby Konkursu. 
4) Wyrażam zgodę  na nieodpłatne  przekazanie na rzecz  Organizatora  autorskich praw 

majątkowych do pracy konkursowej i zobowiązuję się do zawarcia  umowy  z Gminnym Centrum 
Kultury dotyczącej przeniesienia autorskich praw majątkowych na  Gminne Centrum Kultury w 
Jerzmanowej,  w zakresie i na zasadach  określonych w Regulaminie konkursu. 

5) Oświadczam, że  przesłana  na Konkurs praca konkursowa  jest autorstwa 
........................................................................i nie brała ona udziału  w żadnym  innym konkursie.  

6) Zobowiązuję się do niezgłaszania  roszczeń  względem  Organizatora Konkursu z tytułu  
wykorzystania przez niego pracy konkursowej nadesłanej wraz ze zgłoszeniem  konkursowym lub 
z tytułu jej niewykorzystania lub wykorzystania w ograniczonym zakresie.   

 
 
                                                                  .................................................................................. 

                                                  (data i czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 
 

 
                                                                  .................................................................................. 

                                                                  (data i czytelny podpis uczestnika konkursu) 
 

 


