
Załącznik do Zarządzenia 3/2020
z dnia 02.01.2020r. 

REGULAMIN

Konkursu Historycznego „Losy rodziny, której deportowano Ojca do Związku Radzieckiego”

1. Organizator konkursu:
Organizatorem  konkursu  jest  ARTeria  Centrum  Kultury  i  Promocji  w   Ornontowicach  oraz
Towarzystwo Miłośników Ornontowic.

2. Data i miejsce organizacji rozstrzygnięcia konkursu:
Prezentacja  konkursowa i  ogłoszenie  wyników odbędzie  się  do  30 marca 2020 r. w Sali  ARTerii
Centrum  Kultury  i  Promocji  w  Ornontowicach  przy  ul.  Zwycięstwa  26.  O  dokładnym  terminie
uczestnicy konkursu zostaną poinformowani przez organizatorów. 

3. Celem konkursu jest: 
 Popularyzacja  wiedzy  o  historii  Polski,  kształtowanie  postaw  patriotycznych

i tożsamości narodowej u młodzieży szkolnej. 
 Budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych.
 Promocja ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.

4. Warunki uczestnictwa
 W konkursie może wziąć udział młodzież zamieszkująca Gminę Ornontowice.
 Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.
 W konkursie nie mogą startować zawodowi pisarze.
 W  konkursie  nie  mogą  uczestniczyć  członkowie  komisji  konkursowej  oraz  ich  najbliższa  

 rodzina.
 Nie wprowadzamy ograniczeń znaków w tekście składającym się na pracę (nie mniej jednak niż dwie

strony o formacie A4).
 Praca ma mieć formę pisemną z możliwością umieszczenia w niej ilustracji, zdjęć lub rysunków.
 Tworząc pracę można posiłkować się dostępną literaturą lub oprzeć swoje informacje na wywiadzie

z rodzinami i członkami rodzin deportowanych.

5. Kategorie konkursowe 
 Uczestnicy nie będą podzieleni na kategorie wiekowe, jednak konkurs skierowany jest dla uczniów

szkół  podstawowych z klas 7-8.

6. Komisja Konkursowa
 Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
 Przy ocenie Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

- Spełnienie wymogów określonych Regulaminem Konkursu;
- Oryginalność i pomysłowość
- Spójność i logika

 Komisja wybiera głównego laureata, ma również prawo do nie przyznania nagród.
 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
 Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronie
 internetowej  www.centrumarteria.pl

7. Nagrody
 Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

I miejsce: Pióro pamiątkowe DUKE
II miejsce: Gra Historyczna

http://www.centrumarteria.pl/


III miejsce: Gra Historyczna

8. Postanowienia końcowe
 Udział  w  konkursie  oznacza  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  (imię,  

nazwisko,  adres)  i  publikację,  bez  prawa  do  odrębnego  wynagrodzenia,  zgłoszonych  do  
konkursu oraz zdjęć wypieków konkursowych.

 Wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  udziału  w  Konkursie.
Złożenie  oświadczenia  nie  jest  obowiązkowe,  jednak  jego  brak  uniemożliwia  wzięcie  udziału
w Konkursie. Podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2, należy dostarczyć do
Organizatora osobiście najpóźniej do dnia 15.03.2020 r. 

 W  związku  z  udziałem  osób  niepełnoletnich  w  konkursie  konieczne  jest  wyrażenie  zgody  na
uczestnictwo  podpisane  przez  opiekuna  prawnego  lub  przedstawiciela  ustawowego.  Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
 Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imion,  nazwisk,  zdjęć  fotograficznych

i informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu.
 Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  zamieszczania  informacji

o  pracach  konkursowych  w  swoich  materiałach  i  kampaniach  promocyjnych,  jako  element  
promujący ARTerię Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

 Uczestnik  konkursu  zgłasza  swój  udział  telefonicznie  32  2354698  lub  mailem  
sekretariat@centrumarteria.pl  do dnia 26.02.2020 r., natomiast termin składania prac oraz kartę
zgłoszenia (załącznik nr 1) upływa w dniu 15.03.2020r.

 Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia listy finalistów. 

mailto:sekretariat@centrumarteria.pl

