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  REGULAMIN X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
HISTORYCZNO-LITERACKIEGO 

„II wojna światowa i czasy powojenne we 
wspomnieniach” 

 

 
Rozdział I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1.

Konkurs dotyczy wychowania patriotycznego oraz obywatelskiego dzieci i młodzieży.  
 

§ 2. 

Celem Konkursu jest: 
- spisanie wspomnień członków rodziny z okresu II wojny światowej oraz czasów powojennych, 
- ukazanie losów byłych żołnierzy ZWZ, WIN, BCH, AK w powojennej Polsce, 
- ukazanie wkładu przodków  w odzyskanie niepodległości przez Polskę, 
-  wywołanie dumy z dokonań przodków, 
- kontynuowanie tradycji przez młode pokolenie, 
- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży. 
 

§ 3. 

1. Organizatorem X Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego (zwanego w dalszej części 
„Konkursem”) jest Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego                
w Raciborzu przy współudziale Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Katowice 
oddział Racibórz. 

2. Honorowy patronat nad Konkursem objął: 

 - Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, 

 - Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, 

 - Starosta Powiatu Raciborskiego, 

 - Prezydent Miasta Racibórz, 

 - Dyrektor Muzeum w Raciborzu, 

 - Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Katowice oddział Racibórz, 

 - Przewodniczący Związku Sybiraków w Raciborzu. 

3. Medialny patronat nad Konkursem objęły: 
 - Radio Vanessa, 
 - Raciborska Telewizja Kablowa, 
 - „Nowiny Raciborskie”. 
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Rozdział II 
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
§ 4. 

1. Konkurs trwa od 19.11.2018r. do 30.04.2019r. (decyduje data stempla pocztowego). 

2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: 

- dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, 
- dla uczniów trzecich klas gimnazjalnych, 
- dla uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Nadsyłając prace na Konkurs, autor zgadza się na jej późniejsze opublikowanie  
i upublicznienie przez organizatora (zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu Konkursu). 
4. Prace nadesłane na Konkurs stają się własnością organizatora. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych 
bez uiszczania honorarium. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

 

§ 5.  

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej (klas VII i VIII szkół podstawowych, trzecich klas 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) na terenie całej Polski. 

2. Prace należy nadsyłać na adres Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III 
Sobieskiego w Raciborzu (ul. Słowackiego 48, 47-400 Racibórz)  w nieprzekraczalnym terminie do 
30.04.2019r. 

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie 
publikowanymi. 

4. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np. felieton, esej, opowiadanie itp.). Prace 
mogą zawierać zdjęcia, kserokopie dokumentów itp. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy (w ilości jednego egzemplarza)            
w formie znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12) oraz tej 
samej pracy w wersji elektronicznej, a także noty o autorze (imię, nazwisko, adres szkoły, e-mail 
szkoły, numer telefonu kontaktowego oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia). 

6. Koszty przygotowania i dostarczenia  pracy na Konkurs ponosi jego uczestnik. 

7. Prace nie będą odsyłane do uczestnika Konkursu i w całości przechodzą na własność 
organizatora Konkursu. 

 
Rozdział III 

 WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU 
 

§ 6. 

1. Do przydzielania nagród uprawnione jest jury, w skład którego wchodzą m. in. przedstawiciele 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Katowice oddział Racibórz oraz dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu. 
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2. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez jury większością głosów do dnia 13.05.2019r. oraz  
poinformowany o tym drogą pisemną. 

3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: 

- młodzież klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, 
- młodzież klas trzecich gimnazjalnych, 
- młodzież ponadgimnazjalna. 

4. W każdej kategorii mogą być przyznane trzy nagrody główne (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia. 
Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują dyplomy oraz nagrody. 
5.  Na uroczystą galę podsumowującą Konkurs zostaną zaproszeni laureaci oraz ich opiekunowie. 
6. Opiekunowie laureatów otrzymają pisemne podziękowania. 
7. O terminie uroczystej gali podsumowującej Konkurs organizatorzy poinformują laureatów  oraz 
osoby wyróżnione drogą pisemną lub telefoniczną. 

 
 

HONOROWY PATRONAT NAD  KONKURSEM OBJĘLI: 
 

    

   

 
MEDIALNY PATRONAT NAD  KONKURSEM OBJĘLI: 
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ZAŁACZNIK NR 1 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu  
i publikację prac konkursowych 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
 

dziecka ……………………………………… (imię i nazwisko uczestnika) 

 
 
przez Szkołę Podstawową nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu              
w celu organizacji i przeprowadzenia X Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego                  
“II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach” zgodnie z art.6 ust. 1 i 7 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych                           
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz art. 
81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 2017 poz. 880                    
z późn.zm). 
 
Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawianie 
swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami 
Sportowymi im. Jana III Sobieskiego, ul. Słowackiego 48, 47-400 Racibórz. Administrator zapewnia 
ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom 
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 
 
Ponadto wyrażam zgode na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku 
wyłonienia go jako laureata,  bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie                   
z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia   4 lutego 1994r. (Dz. U. 2017 
poz.880  z późn.zm). 
 
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku przez zamieszczenie danych 
osobowych i miejsca nauki uczestnika Konkursu, wykonanego filmu lub fotogtafii na stronie 
internetowej  Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego                      
w Raciborzu i artykułach prasowych bądź internetowych opisujących działania Szkoły 
Podstawowej nr 15 w Raciborzu. Zgoda obejmuje także wykorzystanie pracy literackiej pod 
warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby, której zgoda dotyczy. Niniejsza zgoda nie 
jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
 
 
 
   ………………………………………………… data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 


