
REGULAMIN
Świadectwa Przeszłości – Jak historia Polski wpłynęła na losy mojej rodziny

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
2. Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego

w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w 
Olsztynie.

3. Konkurs organizowany jest z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 
ramach programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021 przyjętego uchwałą nr 
81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 roku.

§ 2
Cele konkursu

Cele konkursu to:
1) dokumentowanie przejawów życia społeczno-politycznego na podstawie relacji uczestników i 
świadków wydarzeń historycznych żyjących w naszym regionie oraz zdjęć i dokumentów 
zachowanych w rodzinnych i publicznych archiwach,
2) rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią małej ojczyzny, regionu i Polski,
3) kształtowanie patriotycznych postaw,
4) zachęcenie nauczycieli i wychowawców do krzewienia wiedzy o historii regionu,
5) kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich,
6) wzmacnianie poczucia lokalnej i regionalnej tożsamości,
7) wzmocnienie więzi międzypokoleniowych.

§ 3
Zasady uczestnictwa

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy6-7) i gimnazjów oraz 
ponad gimnazjalnych 

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi nigdzie wcześniej               
nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.

3. Zgłoszenia do konkursu może dokonać szkoła, typując na uczestników swoich uczniów. 
Uczniowie mogą przesyłać również zgłoszenia indywidualne.

4. Uczniowie zgłaszani za pośrednictwem szkoły muszą mieć swojego opiekuna w osobie 
nauczyciela. Jeden nauczyciel może być opiekunem kilku uczniów.

5. Do momentu rozstrzygnięcia konkursu autor pracy pozostaje anonimowy. Każda praca musi
być opatrzona wyłącznie godłem autora, w osobnej zaklejonej kopercie dołączonej do pracy 
i oznaczonej tym samym godłem, należy dołączyć kartę zgłoszeniową, zawierającą dane 
autora – załącznik nr 1 do Regulaminu, a także pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 
autorów prac na udział w konkursie oraz ich zgodę na przetwarzanie przez organizatora 
konkursu danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z 
późn. zm.) - załącznik nr 2 do Regulaminu.



6. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak złożony z liter, cyfr lub alfanumeryczny symbol 
maskujący właściwą tożsamość autora.

7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 
równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich na rzecz organizatora, 
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Organizator konkursu ma prawo 
do utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych poprzez wytwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzania prac do obrotu i 
rozpowszechniania ich przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie  i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

8. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl), Ośrodka Badań Naukowych im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (www.obn.olsztyn.pl) i Kuratorium Oświaty w 
Olsztynie (www.ko.olsztyn.pl). 

§ 4
Treść prac

1. Prace konkursowe należy przygotować w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej 
podejmując temat dziejów rodziny, lub bliskich na tle wydarzeń historycznych związanych z
dziejami Polski

2. Prace uczestników będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
1) uczniowie 6 i 7 klasy szkoły podstawowej i gimnazjaliści,
2) uczniowie szkół ponad gimnazjalnych

3. Charakterystyka pracy:
Tekst, sformułowany w języku polskim, ma być napisany samodzielnie przez uczestnika 
konkursu. Do pracy mogą zostać dołączone fotografie lub materiały filmowe. Tekst pracy 
nie może przekroczyć 6 stron znormalizowanego tekstu – 1800 znaków na stronie. Na końcu
pracy koniecznie trzeba umieścić godło autora. Prace bez ww. danych zostaną 
zdyskwalifikowane. Pracę należy wydrukować jednostronnie i dostarczyć w jednym 
egzemplarzu wraz z kopią zapisaną na płycie CD w formacie RTF.

4. Prace niespełniające warunków formalnych nie będą zakwalifikowane do konkursu.

§ 5
Termin i miejsce składania prac

1. Konkurs zostanie ogłoszony 2 października 2017 roku.
2. Prace konkursowe należy przesłać bądź złożyć osobiście do dnia 6 listopada 2017 roku, na 

adres:
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

3. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem, a w niej załączniki, o 
których mowa w § 4 ust. 3.

4. Na kopercie, w której będzie przesłana praca oprócz adresu organizatora należy umieścić:
1) dopisek dot. kategorii (szkoły podstawowe i gimnazjalne, lub szkoły ponadgimnazjalne),
2) oraz tekst „Świadectwa Przeszłości – konkurs”.

5. Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane, w przypadku prac przesłanych pocztą
decyduje data stempla pocztowego.

http://www.ko.olsztyn.pl/
http://www.obn.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/


6. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie prac podczas 
przesyłki

§ 6
Zasady przyznawania nagród

1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Kapituła Konkursu.
2. Kapitułę Konkursu powołuje organizator, który podpisuje akty powołania dla jej członków. 
3. W skład Kapituły powołanej przez organizatora konkursu wchodzą osoby: Wojewoda 

Warmińsko-Mazurski lub jego przedstawiciel, Koordynator programu Niepodległa w 
województwie warmińsko-mazurskim, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty lub jego 
przedstawiciel, Dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w 
Olsztynie lub jego przedstawiciel, Naczelnik Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w 
Olsztynie lub jego przedstawiciel. Funkcję przewodniczącego Kapituły konkursu pełni 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski lub jego przedstawiciel. 

4. Posiedzenia Kapituły są prawomocne, gdy bierze w nich udział co najmniej 50 % składu.
5. Posiedzenie Kapituły zwołuje przewodniczący Kapituły, który ustala tryb i terminarz jej 

pracy.
6. Członkowie Kapituły powinni być zawiadomieni o terminie obrad na co najmniej 4 dni 

przed jej   posiedzeniem.
7. W przypadku równej liczby głosów, przeważa głos Przewodniczącego.
8. Kryteriami oceny będą:

1) trafność doboru tematu pracy,
2) poprawność warsztatowa,
3) wartość merytoryczna i edukacyjna,
4) wykorzystanie oryginalnych źródeł rękopiśmienniczych i ikonograficznych 
pochodzących z archiwów publicznych i prywatnych,
5) oryginalne ujęcie tematu,
6) poprawność językowa i kompozycja,
7) samodzielność pracy,
8) stopień trudności,
9) estetyka pracy.

9. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne.

§ 7
Nagrody

1. Organizator Konkursu „Świadectwa Przeszłości” przyzna następujące nagrody, 
1) dla kategorii szkoły podstawowe (klasy 6 i 7):

- za zajęcie I miejsca (nagroda rzeczowa o wartości 600 złotych),
- za zajęcie II miejsca (nagroda rzeczowa o wartości 400 złotych),
- za zajęcie III miejsca (nagroda rzeczowa o wartości 300 złotych).

2) dla kategorii szkoły ponad gimnazjalne
- za zajęcie I miejsca (nagroda rzeczowa o wartości 600 złotych),
- za zajęcie II miejsca (nagroda rzeczowa o wartości 400 złotych),
- za zajęcie III miejsca (nagroda rzeczowa o wartości 300 złotych).

2. Organizator oprócz nagród wymienionych w § 7 ust. 1 może przyznać co najmniej sześć 
wyróżnień (trzy wyróżnienia w każdej z kategorii-nagrody rzeczowe po 100 złotych każda).

3. Organizator oprócz nagród wymienionych w§ 7 ust. 1 może przyznać co najmniej dwie 
nagrody dla szkół w każdej z kategorii (nagrody rzeczowe po 600 złotych każda)



4. Organizator w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość przyznania 
nagród pozakonkursowych. 

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane.
6. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe podziękowanie. 
7. Nauczyciele/opiekunowie ww. uczniów otrzymają pamiątkowe podziękowanie.
8. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników i ich opiekunów na uroczyste 

wręczenie nagród. 
9. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, 

będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie organizatora konkursu

§ 8
Ogłoszenie wyników konkursu

1. Organizator opublikuje listę nagrodzonych uczniów oraz nauczycieli, a także nagrodzonych 
szkół na stronie internetowej: 

2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną niezwłocznie powiadomione telefonicznie o 
wynikach konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród. Informacja o ewentualnej 
zmianie terminu wręczenia nagród zostanie podana na stronach internetowych 
organizatorów. 

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną i nieodwołalną akceptację warunków 
niniejszego regulaminu.

2. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Kapituła 
Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdym czasie.


	Cele konkursu
	Zasady uczestnictwa
	Ogłoszenie wyników konkursu
	Postanowienia końcowe

