
REGULAMIN KONKURSU
"NASZA HISTORIA – NASZE DZIEDZICTWO"

1. Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Dolina Pilicy.

2. Tematem konkursu jest problematyka polsko- krzyżacka, etos rycerza średniowiecznego oraz życie 

codzienne średniowiecznych mieszkańców regionu Doliny Pilicy.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

4. Konkurs  skierowany  jest  do  uczniów szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych 

gmin  objętych  projektem,  tj.:  Aleksandrów,  Inowłódz,  Lubochnia,  Mniszków,  Przedbórz,  Ręczno, 

Sulejów, Tomaszów Maz. Wolbórz oraz miasta Tomaszów Maz.

5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

6. W  Konkursie  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy  biura  Stowarzyszenia,  członkowie  Komisji 

Konkursowej oraz członkowie ich rodzin.

7. Naruszenie  przez  Uczestnika  Konkursu  któregokolwiek  z  warunków uczestnictwa  wymienionych 

powyżej, spowoduje jego dyskwalifikację.

8. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:

- Grupa I – obejmująca uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z gmin objętych projektem;

- Grupa II – obejmująca uczniów szkół gimnazjalnych z gmin objętych projektem;

- Grupa III – obejmująca uczniów szkół ponadgimnazjalnych z gmin objętych projektem.

9. W ramach Konkursu przewiduje się następujące kategorie:

a) konkurs literacki

Konkurs skierowany do grupy wiekowej II i III. 

Klasyfikacja prowadzona będzie osobno dla każdej z grup wiekowych.

W  ramach  konkursu  przewiduje  się  złożenie  przez  Uczestników  prac  pisemnych  z  zakresu 

problematyki wymienionej w pkt 2, w dowolnej formule, w jednym z wybranych rodzajów literackich.

Maksymalna objętość pracy: 4 stronnice A4, "czcionka 12".

b) konkurs historyczny

Konkurs skierowany do grupy wiekowej I i II. 

Klasyfikacja prowdzona będzie osobno dla każdej z grup wiekowych.

W ramach konkursu przewiduje się złożenie przez uczestników prac w dowolnej technice plastycznej 

lub audiowizualnej. 

Dopuszcza się złożenie prac przez zespoły 2-osobowe.

Format prac plastycznych: A4 – A2

Maksymalny format prac trójwymiarowych: 100cm x 150cm x 80cm

Maksymalna długość prac audiowizualnych: 15 min

10. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać tylko 1 pracę w każdej z kategorii Konkursu.

11. Prace  wraz  z  czytelnie  wypełnionym  formularzem  zgłoseniowym  należy  składać  w  zaklejonej  i 

opisanej  zgodnie z podanym niżej  wzorem kopercie lub paczce do biura Stowarzyszenia Dolina 

Pilicy w terminie do dnia 28 maja 2010r. włącznie. Decyduje data wpłynięcia do biura Stowrzyszenia 

Dolina Pilicy.

12. Zgłaszając prace do Kunkursu, Uczstnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do każdej 

złożonej  pracy  i  nie  narusza  praw  autorskich  osób  trzecich,  a  treść  pracy  nie  narusza  dóbr 



osobistych osób, które zostały w nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

13. Prace należy składać lub nadsyłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Dolina Pilicy

ul. Św. Antoniego 55

97-200 Tomaszów Mazowiecki

z dopiskiem "Konkurs: Nasza historia – nasze dziedzictwo"

14. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy.

15. W skład 5-osobowej Komisji Konkursowej wchodzą 2 przedstawiciele Stowarzyszenia Dolina Pilicy 

oraz 3 niezależnych ekspertów w zakresie: historii, literatury i sztuki.

16. Decyzja Komisji Konkursowej jest niepodważalna i ostateczna.

17. W  Konkursie  przewidziano  nagrody  rzeczowe  i  puchary  dla  laureatów  konkursu  w  ramach 

poszczególnych kategorii.

18. Laureatami Konkursu zostają autorzy najlepszych prac w ramach poszczególnych kategorii.

19. Ponadto planuje się przyznanie nagród rzeczowych finalistom Konkursu w ramach wymienionych

w pkt 9 niniejszego regulaninu kategorii.

20. Finalistami konkursu zostają autorzy wyróżnionych prac.

21. Ponadto  prace  laureatów  i  finalistów  zaprezentowane  zostaną  w  ramach  wystawy  prac 

konkursowych oraz opublikowane broszurze promocyjnej .

22. Wszystkie  złożone  i  ocenione  w  ramach  Konkursu  prace  zostaną  opublikowane  na  stronie 

internetowej Stowarzyszenia w zakładce dotyczącej projektu.

23. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania laureatów, finalistów, przyznawania 

miejsc ex aequo, jak również przyznania nagórd specjalnych w ramach poszczególnych kategorii.

24. Wręczenie nagród laureatom i finalistom odbędzie się podczas uroczystości rocznicowych 600-lecia 

Bitwy pod Grunwaldem.

25. O terminie uroczystego wręczenia laureaci i finaliści konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

26. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem praw do nieodpłatnego wykorzystania prac: w 

zakresie druku dowolnej liczby publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz 

innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych 

Stowarzyszenia.Dolina Pilicy.

27. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 26 przysługują Organizatorowi bezpłatnie.

28. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestnicy wyrażają tym samym zgodę na wykorzystanie swoich 

anych  osobowych  do  celó  Konkursu,  mając  jednocześnie  prawo  do  wglądu  do  nich  i  ich 

poprawienia.

29. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą nadesłanych wraz z 

pracami.

30. Stowarzyszenie  Dolina  Pilicy  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  naruszenie  przez  Uczestnika 

Konkursu praw autorskich innych osób.

31. Regulamin  niniejszego  Konkursu  jest  dostępny  w  biurze  Stowarzyszenia  Dolina  Pilicy  oraz  w 

zakładce dotyczącej projektu na oficjalnej stronie internetowej: www.dolinapilicy.pl

32. W  sprawach  nieuregulownych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  znajdują  odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.

http://www.dolinapilicy.pl/

