Organizator:

Partnerzy:

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów
- Polskie Kwiaty

Gmina Hrubieszów

REGULAMIN KONKURSU „HISTORIA MOJEJ MIEJSCOWOŚCI”
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów wraz z Partnerami Gminą Hrubieszów oraz Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach w ramach projektu „Akademia Seniora
60+” dofinansowanego w otwartym konkursie ofert Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Osób Starszych na lata 2014-2020 ogłasza:
konkurs pn.: „Historia mojej miejscowości”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów – Polskie Kwiaty z
siedzibą w Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów zwanym dalej „Organizatorem”
2. Partnerami konkursu są Gmina Hrubieszów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s
w Wołajowicach zwanymi dalej „Partnerami”.
3. Gminny konkurs pn.: Historia mojej miejscowości” zwany dalej „Konkursem”.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie wymogów określonych w
Regulaminie. Akceptacja ww. regulaminu jest dobrowolna, przy czym jest warunkiem
koniecznym wzięcia udziału w Konkursie. Akceptując regulamin, Uczestnik potwierdza
ponadto, że zapoznał się z jego treścią. Uczestnictwo w Konkursie jest równoczesne z
akceptacją niniejszego regulaminu.
II. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest tekst – zapis wspomnień własnych lub zasłyszanych od starszych
pokoleń dotyczących historii miejscowości Gminy Hrubieszów (ludzie, wydarzenia, zmiany,
działania).
2. Tekst powinien być związany z przeżyciami i wspomnieniami uczestnika Konkursu lub innej
osoby, której wspomnienia opisuje uczestnik.
III. CEL KONKURSU
1. Kultywowanie pamięci, dzięki prezentowaniu historii przekazywanych w rodzinie z pokolenia
na pokolenie oraz zachowanych pamiątek;
2. Poszerzenie wiedzy o historii miejscowości z terenu Gminy Hrubieszów, wzmocnienie ich
potencjału kulturowego i historycznego;
3. Rozbudzenie zainteresowania historią własnej rodziny i miejsca, z którego się pochodzi;
4. Rozwijanie tożsamości lokalnej i więzi międzypokoleniowej;
5. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego Gminy Hrubieszów poprzez
publikację opisanych historii w formie foldera.
IV. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs polega na przygotowaniu tekstu dotyczącego historii zachowanej w rodzinnej
pamięci, ale też opisu pamiątki (fotografii, listów, przedmiotów, miejsc), z którą wiąże się
historia.
2. Uczestnikami konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Hrubieszów.
3. Do tekstu uczestnik Konkursu może dołączyć zdjęcia, listy, opisy zdarzeń i inne (skany), pod
warunkiem posiadania do nich praw autorskich.
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4. Każdy autor może nadać swojej pracy tytuł nawiązujący do tytułu Konkursu, oraz zawartości
pracy. Tytuł pracy należy umieścić w Karcie zgłoszenia.
5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 pracę własną, napisaną w języku polskim, wcześniej
niepublikowaną i nienagrodzoną w innych konkursach.
6. Pracę konkursową należy dostarczyć w egzemplarzu zapisanym w formacie .odt, .doc lub
.docx. lub wydruku komputerowym ew. maszynopisie (max. znormalizowane 2 strony A4).
Dopuszcza się staranny, czytelny rękopis.
7. Do pracy należy dołączyć wypełniony Formularz Zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 do
Regulaminu Konkursu.
8. Złożenie lub wysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych, o których mówi Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu
Danych Osobowych – Załącznik nr 2 do Regulaminu.
9. Organizator nie zwraca prac wyróżnionych i nagrodzonych w Konkursie.

V. TERMINY
1. Prace konkursowe należy dostarczyć (przesłać lub przynieść) do 19 października 2020 roku na
adres:
a) Gmina Hrubieszów ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów lub dostarczyć osobiście do pok. Nr
15 (sekretariat) lub e-mailem na adres turystyka@hrubieszow-gmina.pl,
b) Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach 33, 22-500 Hrubieszów lub
dostarczyć osobiście lub e-mailem na adres marcych_m@gok-wolajowice.pl.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi na konferencji kończącej projekt gdzie zostanie zaprezentowany
również powstały folder zawierający ww. historie. O miejscu konferencji Organizator będzie
informował poprzez wysłane zaproszenia, na stronie internetowej partnerów:
www.hrubieszow-gmina.pl, www.gok-wojalowice.pl oraz na profilach FB Organizatora
i Partnerów.
VI. KOMISJA KONKURSOWA i KRYTERIA OCENIANIA
1. Komisja Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
2. Komisja Konkursu będzie oceniać teksty według następujących kryteriów:
a)Potencjał edukacyjny.
b) Spójność i wartość historyczna.
c) Oryginalny temat lub sposób jego ujęcia.
d)Zgodność z tematem konkursu.
e)Poprawność stylistyczna i językowa.
f)Oryginalność.
3. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
VII. NAGRODY
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
2. Komisja Konkursowa może nie przyznać określonego miejsca lub przyznać dwie równorzędne
nagrody.
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3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a wybrane teksty, po niezbędnych pracach
redaktorskich, będą publikowane na stronach internetowych i profilach FB Organizatora
i Partnerów oraz wydanie w postaci foldera.
VIII.PRAWA AUTORSKIE
1. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi bezterminowej,
nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do publikacji pracy konkursowej w całości
lub części, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
a) Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub
czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich
kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b) Publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp
do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
c) Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
d) Prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje
podejmuje Organizator.
2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo
do ich publikowania bez wypłacania honorariów autorskich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Konkursu
w celu zapewnienia bezpiecznego jego funkcjonowania, zapobiegania nadużyciom,
usunięcia niejasności.

/-/ Zarząd Stowarzyszenia
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