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REGULAMIN KONKURSU

,,Niechaj Polska zna, jakie dzieci ma …
− moi przodkowie we wspomnieniach rodzinnych”

Tematyka i cel konkursu:

Celem Konkursu jest wybranie najciekawszych prac literackich, plastycznych i filmów, które 
w  najbardziej  interesujący,  trafny  merytorycznie  oraz  kreatywny  sposób  przedstawią  tematykę 
konkursu:  upamiętnienie  lokalnych,  dotychczas  mniej  znanych,  ale  znaczących  wydarzeń, 
zasłużonych postaci,  które nie  szczędziły sił  walcząc o wolność Ojczyzny nie  tylko z  orężem  
w ręku, ale umacniając nasz 100-letni byt narodowy, dążyły do zbudowania silnej, sprawiedliwej, 
zdolnej  do  rozwoju  naszej  lokalnej  społeczności  Miasta  i  Gminy  Gostynin  oraz  Powiatu 
Gostynińskiego.



Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu literackiego, plastycznego, filmowego pod nazwą: ,,Niechaj Polska 
zna,  jakie  dzieci  ma ...-  moi  przodkowie we wspomnieniach rodzinnych”,   zwanego dalej 
Konkursem  jest:  Międzyzakładowa  Komisja  Pracowników  Oświaty  
i  Wychowania  NSZZ ,,Solidarność”  w  Gostyninie   ul.  Wojska  Polskiego  10/3  09-500 
Gostynin;  Starostwo  Powiatowe  w  Gostyninie,  ul.  Dmowskiego  13  09-500  Gostynin; 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie, ul. 18 Stycznia 2  
09-500 Gostynin; zwane dalej Organizatorem.

2. Konkurs organizowany jest przy wsparciu samorządów lokalnych i instytucji. 
 Sponsorem Konkursu jest: Miasto Gostynin, Gmina Gostynin, Powiat Gostyniński;  zwane 
dalej Sponsorem.

3. Regulamin Konkursu określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie.
4. Konkurs  ,,Niechaj  Polska  zna,  jakie  dzieci  ma  ...-  moi  przodkowie  we  wspomnieniach  

rodzinnych” to inicjatywa stworzona w celu promowania wiedzy historycznej wśród uczniów 
klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych.

5. Konkurs  trwa  od  dnia  11  czerwca  2018  roku.  Datą  zakończenia  Konkursu  jest  dzień 
opublikowania wyników Konkursu. Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia  
29  września  2018  roku  (sobota)  włącznie.  Prace  konkursowe  należy  złożyć  
do dnia 29 września 2018 roku (sobota) w godzinach od 9.00 do 14.00 w Wypożyczalni  
dla  dorosłych;  adres:  ul.  18 Stycznia 2 09-500 Gostynin;  tel.  kontaktowy:  24 235 24 08.
W przypadku  prac  konkursowych  przesłanych  pocztą  decyduje  data  stempla  pocztowego
(z  dniem 29 września  2018 roku włącznie).  Adres  do korespondencji:  Miejska  Biblioteka 
Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie, ul. 18 Stycznia 2 09-500 Gostynin. Kopertę 
należy  opatrzyć  adnotacją:  Konkurs  ,,Niechaj  Polska  zna,  jakie  dzieci  ma  ...
- moi przodkowie we wspomnieniach rodzinnych”.

6. Informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie: mbpgostynin.pl  lub mbpgostynin.naszabiblioteka.com 
w wersji elektronicznej oraz w wersji gotowych druków do pobrania w siedzibie Miejskiej 
Biblioteki  Publicznej  im.  Jakuba  z  Gostynina  w  Gostyninie  ul.  18  Stycznia  2  09-500 
Gostynin, Wypożyczalnia dla dorosłych (budynek MCK), tel. 24 235 24 08.

Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadpodstawowych.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Konkurs prowadzony będzie w dwóch odrębnych kategoriach:

 - I kategoria dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych - Konkurs plastyczny;
 - II kategoria dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, gimnazjów 
   i szkół ponadpodstawowych - Konkurs literacki i  Konkurs filmowy.

4. Dla  osób  niepełnoletnich  biorących  udział  w  Konkursie,  dotyczy   wszystkich  kategorii, 
wymagana  jest  zgoda  i  podpis  rodzica/rodziców  lub  opiekunów  prawnych,  które  należy 
złożyć  na  Karcie  Zgłoszenia  (Załącznik  Nr  1  do  Regulaminu  Konkursu),  Oświadczeniu 
(Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu) oraz Zgodzie (Załącznik Nr 3 do Regulaminu 
Konkursu). 

5. Dla  osób  pełnoletnich  biorących  udział  w  Konkursie,  a  które  będą  składały  prace
w II  kategorii  Konkursu wymagane są:  Karta Zgłoszenia (Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
Konkursu) oraz Oświadczenie (Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu). 



Prace konkursowe

1. Każda  z  prac:  plastycznych,  literackich  i  filmowych  powinna rozwijać  poczucie 
przynależności  do  narodu  i  państwa  polskiego  oraz  pozytywny  związek  emocjonalny  
z Ojczyzną dużą i małą.

2. Każda  z  prac  powinna  być  oznaczona  Godłem.  Przez  Godło  rozumiemy:  słowo
lub wyrażenie będące umownym znakiem Autora. Nie może to być znak graficzny. 

3. Praca konkursowa musi stanowić własną, samodzielną, oryginalną, wcześniej nienagrodzoną 
twórczość Autora, zwaną dalej jako: Praca konkursowa.

4. Uczestnik zobowiązany jest w Pracy konkursowej podać nazwę Konkursu oraz tytuł Pracy 
konkursowej.

Konkurs literacki

1. Konkurs dotyczy:
• formy literackiej (opowiadanie, wywiad, reportaż, esej lub wspomnienie), która nawiązywać

będzie do tematyki Konkursu;
• objętość tekstu 5-6 stron maszynopisu (10 000 znaków ze spacjami);
• format  A4  (Microsoft  Word-Times  New  Roman  12,   odstępy  między  wierszami
  1,5 margines dolny, górny oraz boczny 2,5 cm).

2. Każda nadesłana praca literacka powinna stanowić wydruk komputerowy opatrzony Godłem.
Należy  również  dołączyć  podpisaną  Godłem  płytę  CD  lub  DVD  z  pracami  zapisanymi
w  programie  Microsoft  Office  WORD  w  celu  przygotowania  publikacji.  
Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym Godłem Autora. W kopercie należy 
umieścić:  Kartę  Zgłoszenia  (Załącznik  Nr  1  do  regulaminu  Konkursu);  Oświadczenie 
(Załącznik  Nr  2  do  Regulaminu  Konkursu).  W przypadku  osób  niepełnoletnich  dołączyć 
należy  Zgodę  (Załącznik  Nr  3  do  Regulaminu  Konkursu).  Każda  praca  zostanie 
opieczętowana datą  wpływu,  co będzie potwierdzeniem złożenia Pracy konkursowej  przez 
Autora. 

3. Praca konkursowa nie może zawierać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami,  
w szczególności nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych i propagujących przemoc. 

4. Każdej  Pracy  konkursowej  mogą  towarzyszyć  sugestie  Uczestnika  Konkursu  dotyczące 
merytorycznej zawartości ilustracji/zdjęć, które widziałby on jako dopełnienie swojego tekstu.

5. Do nadesłanej Pracy konkursowej Uczestnikowi musi przysługiwać pełnia praw autorskich, 
praca nie może zawierać opracowań utworów innych twórców, musi być wynikiem osobistej
i indywidualnej pracy twórczej Uczestnika.

6. Praca  konkursowa  nie  może  być  nigdzie  wcześniej  opublikowana  ani  rozpowszechniona
w  jakiejkolwiek  formie,  a  w  szczególności  drukiem,  w  formie  elektronicznej,  w  tym  
w  Internecie.  Praca  nie  może  być  zgłoszona,  nagrodzona  lub  wyróżniona  w  innych 
konkursach.

7. Uczestnik Konkursu bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia 
będzie  sobie  rościła  prawa  do  Pracy  konkursowej,  w  szczególności  roszczenia  
z tytułu naruszenia praw autorskich.

8. Autorem Pracy konkursowej powinna być tylko jedna osoba.
9. Prace, które nie będą spełniały wymienionych w Regulaminie wymogów zostaną odrzucone.
10. Kryteria  oceny  Pracy  konkursowej:  całkowita  zgodność  treści  pracy  z  tematem  pracy; 

rozwinięcie tematu; dobór materiałów, w tym trafne,  wnikliwe, dojrzałe,  ciekawe opisanie 
tematu  Pracy  konkursowej;  wskazanie  wartości  uniwersalnych  lub  postaw  społecznie 
oczekiwanych;  ciekawy  pomysł  kompozycyjny,  spójność,  przejrzystość,  zachowanie 
właściwych proporcji, zachowanie akapitów; estetyka pracy; zasób słownictwa: słownictwo 



zróżnicowane, bogate, dostosowane do treści; poprawność językowa: język zgodny z normą, 
brak  błędów,  odpowiedni  styl;  poprawność  ortograficzna;  poprawność  interpunkcyjna; 
oryginalne ujęcie tematu; praca powinna odnosić się do wydarzeń historycznych, lokalnych 
bohaterów, znaczących postaci,  wspomnień rodzinnych, lokalnych miejsc pamięci, itd. 

Konkurs plastyczny

1. Praca powinna nawiązywać do tematyki Konkursu.
2. Technika wykonania pracy dowolna, format A3.
3. Prace konkursowe wykonane ołówkiem, węglem, czy też pastelami powinny zostać

zabezpieczone przed   uszkodzeniem lub zniszczeniem. W przypadku braku zabezpieczenia 
Pracy  konkursowej  wykonanej  wskazanymi  powyżej  technikami  Organizatorzy  nie 
odpowiadają za uszkodzenia lub zniszczenia Pracy konkursowej, a tym samym obniżenia jej 
wartości konkursowej. 

4. Każda nadesłana na Konkurs praca powinna być oznaczona Godłem.
5. Praca konkursowa nie może zawierać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, 

w szczególności nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych i propagujących przemoc. 
6. Do nadesłanej Pracy konkursowej Uczestnikowi musi przysługiwać pełnia praw autorskich, 

praca  nie  może  być  kopią  pracy/prac  innych  twórców,  musi  być  wynikiem  osobistej  
i indywidualnej pracy twórczej Uczestnika.

7. Praca  konkursowa nie  może  być  nigdzie  wcześniej  opublikowana  ani  rozpowszechniona  
w jakiejkolwiek formie, w tym również w formie elektronicznej, np. w Internecie. Praca nie 
może być zgłoszona, nagrodzona lub wyróżniona w innych konkursach.

8. Uczestnik Konkursu bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia 
będzie  sobie  rościła  prawa  do  Pracy  konkursowej,  w  szczególności  roszczenia  z  tytułu 
naruszenia praw autorskich.

9. Autorem Pracy konkursowej powinna być tylko  jedna osoba.
10. Prace, które nie będą spełniały wymienionych w Regulaminie wymogów zostaną odrzucone.
11. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym Godłem Autora. W kopercie należy 

umieścić:  Kartę  Zgłoszenia  (Załącznik  Nr  1  do  Regulaminu  Konkursu);  Oświadczenie 
(Załącznik  Nr  2  do  Regulaminu  Konkursu),  Zgodę  (Załącznik  Nr  3  do  Regulaminu 
Konkursu).  Każda  praca  zostanie  opieczętowana  datą  wpływu,  co  będzie  potwierdzeniem 
złożenia Pracy konkursowej przez Autora. 

12. Kryteria  oceny  pracy:  wartość  merytoryczna,  forma  przekazu,  zgodność  z  tematyką, 
kreatywność,  staranność  wykonania  pracy;  samodzielność  wykonania  pracy;  estetyka 
wykonania pracy; ciekawa forma (technika, kompozycja).

Konkurs filmowy

1. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół składający się z dwóch osób.
2. Film powinien  być  wykonany w technice  multimedialnej.  Czas  trwania  od  3  do  5  minut 

włącznie z napisami końcowymi.
3. Film powinien  być  wykonany na  terenie  Miasta  Gostynina,  Gminy Gostynin  lub Powiatu 

Gostynińskiego, a jego tematyka powinna być związana z tematyką Konkursu.
4. Film może ukazywać miejsca historyczne, miejsca pamięci, może być relacją lub wywiadem; 

może ukazywać lub opowiadać/opisywać postaci  znane lub mniej  znane z  terenu Powiatu 
Gostynińskiego  zasłużone  w  odzyskanie  Niepodległości;  lokalnych  bohaterów;  może 
ukazywać postaci/osoby, które swoim działaniem na rzecz Ojczyzny na trwałe wpisały się  
w historię Powiatu Gostynińskiego; może dotyczyć wspomnień rodzinnych.

5. Każdy  film  powinien  zawierać  czołówkę  oraz  napisy  końcowe.



6. Każdy zgłoszony film musi być nagrany na nośniku CD lub DVD w jednym z formatów:
AVI, MPG, WMV, MP4.

7. Każdy z  Autorów zgłaszających swój  film powinien  zachować dla  siebie  kopię  zapasową 
zgłaszanego filmu. 

8. Każda płyta musi posiadać czytelny opis zawierający tytuł filmu, klasę i szkołę oraz Godło 
Autora. 

9. Do pracy-filmu należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym Godłem Autora. W kopercie 
należy umieścić: Kartę Zgłoszenia (Załącznik Nr 1 do regulaminu Konkursu); Oświadczenie 
(Załącznik Nr 2 do regulaminu Konkursu). W przypadku osób niepełnoletnich załączyć należy 
Zgodę (Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu). Każda praca zostanie opieczętowana datą 
wpływu, co będzie potwierdzeniem złożenia Pracy konkursowej przez Autora. 

10. Praca  konkursowa  -  film  nie  może  zawierać  treści  niezgodnych  z  prawem,  dobrymi 
obyczajami,    w  szczególności  nie  może  zawierać  treści  obraźliwych,  wulgarnych  i 
propagujących przemoc. 

11. Do  nadesłanej  Pracy  konkursowej  -  filmu  Uczestnikowi  musi  przysługiwać  pełnia  praw 
autorskich, praca nie może być kopią pracy/prac (filmu/filmów) innych twórców, musi być 
wynikiem osobistej i indywidualnej pracy twórczej Uczestnika.

12. Praca konkursowa - film nie może być nigdzie wcześniej opublikowana ani rozpowszechniona 
w  jakiejkolwiek  formie,  w  tym  również  w  formie  elektronicznej,  np.  w  Internecie.  
Praca - film nie może być zgłoszona, nagrodzona lub wyróżniona w innych konkursach.

13. Uczestnik Konkursu bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia 
będzie sobie rościła prawa do Pracy konkursowej - filmu, w szczególności roszczenia z tytułu 
naruszenia praw autorskich.

14. Prace  -  filmy,  które  nie  będą  spełniały  wymienionych  w Regulaminie  wymogów zostaną 
odrzucone.

15. Kryteria  oceny:  jakość  techniczna;  wartość  merytoryczna;  forma  przekazu;  zgodność  
z  tematyką;  kreatywność;  trafność  tytułu  -  tytuł  związany  z  tematyką  Konkursu; 
przedstawienie  w  filmie  problematyki  zawartej  w  treści  tematu  Konkursu;  podanie 
podstawowych informacji  o filmie  i  jego twórcach (np.  reżyseria,  scenariusz,  scenografia, 
kostiumy,  praca  statystów, muzyka,  montaż,  dźwięk,  itd.);  kompozycja filmu;  poprawność 
językowa;  poprawność  ortograficzna;  estetyka  zapisu  (czystość,  czytelność,  poprawne 
graficzne rozmieszczenie tekstu).

Zasady udziału w Konkursie

1. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez Autora-uczestnika Konkursu, 
w przypadku filmów dopuszczalne jest wykonanie pracy przez zespół składający się z dwóch 
osób.

2. Wraz z Pracą konkursową: literacką, plastyczną i filmem Autor dostarcza:
 -  Kartę Zgłoszenia- Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu;
 -  Oświadczenie -Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu;
-  Zgodę - Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu.

3. Prace konkursowe oraz wszystkie dokumenty należy dostarczyć na wskazany wyżej adres  
w zamkniętej kopercie ze wskazanym powyżej dopiskiem. 

4. Prace  konkursowe  należy  dostarczyć  pod  wskazany  powyżej  adres  w  nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 29 września 2018 roku do godziny 14.00. Po tym terminie Prace konkursowe 
nie będą przyjmowane. 

5. W przypadku wysłania Pracy konkursowej pocztą decyduje data stempla pocztowego z dniem 
29 września 2018 roku włącznie.

6. W  przypadku  stwierdzenia  braku  kompletu  wymaganych  dokumentów  -  załączników 
wskazanych   powyżej,   Autor  pracy  ma  termin  7  dni  roboczych  na  ich  uzupełnienie. 



Informację  o  uzupełnieniu  dokumentów  i  nadanie  ich  pocztą  na  wskazany  wyżej  adres 
Organizatora Autor powinien potwierdzić Organizatorowi poprzez wysłanie e-maila na adres: 
biblioteka.gostynin@wypozyczalnia.hub.pl.  Dopuszczalne jest  wysłanie skanu dokumentów 
wraz z podpisami prawnych opiekunów Autora/rodzica/rodziców na wyżej wskazany adres 
e-mail Wypożyczalni dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina 
w Gostyninie.

7. Zgłoszenie  prac  na  Konkurs  uważane jest  za  uznanie  warunków Regulaminu,   wyrażenie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie 
danych  osobowych  (Dz.  U.  Nr  133  poz.  883)  oraz  zgodę  na  publikowanie   treści  Prac 
konkursowych przez Organizatora.

8. Zgłoszenie Pracy konkursowej jest  równoznaczne z wyrażeniem zgody Autora na rejestrację 
wizerunku,  publikację wizerunku przez Organizatorów Konkursu na stronach internetowych, 
itd.,  w prezentacjach publicznych i publikacjach wraz z uwidocznieniem imienia i nazwiska 
Autora. 

9. Organizatorzy nie odsyłają i nie zwracają zgłoszonych prac i zastrzegają sobie możliwość ich 
dalszego wykorzystania w prezentacjach  publicznych i publikacjach. 

10. O wynikach Konkursu powiadomimy wyłącznie laureatów. 
11. Wszyscy Autorzy Prac Konkursowych zostaną zaproszeni na uroczyste zakończenie Konkursu 

i wręczenie nagród.

Jury

1. Do oceny Prac konkursowych zostanie powołane Jury w trzech obszarach:
 - Jury oceniające prace literackie;
 - Jury oceniające prace plastyczne;
 - Jury oceniające filmy.

2. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia ufundowane przez
Sponsorów, samorządy: Miasta Gostynina, Gminy Gostynin, Powiatu Gostynińskiego.

3. We  wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  Regulaminem  decyduje  Jury  i  ostateczna 
interpretacja Regulaminu należy do Jury.

4. Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 24 235 24 08.

Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się Regulaminu tj. 11 czerwca 2018 roku.
2. Konkursowi będą towarzyszyły materiały promocyjne tj. plakaty, banery, itd.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród, wyróżnień i  dyplomów zwycięzcom 

Konkursu  nastąpi  na  uroczystym  spotkaniu  podsumowującym,  połączonym  z  prezentacją 
nagrodzonych prac w terminie podanym do wiadomości publicznej przez Organizatora. 

4. Termin  uroczystego  zakończenia  Konkursu  i  wręczenia  nagród  zostanie  podany  do 
wiadomości  publicznej,  na  stronach:  www,  Facebook  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej
im.  Jakuba  z  Gostynina  w  Gostyninie,  na  portalach  internetowych  lokalnych  portali 
informacyjnych, ewentualnie w formie plakatu, czy też zaproszenia.

5. Opiekunowie  uczniów,  którzy  będą  Autorami  prac  otrzymają  podziękowania  
za przygotowanie wychowanków do Konkursu.

6. Wyniki  Konkursu  zostaną  zamieszczone  na  stronie  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej
im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie. 

mailto:biblioteka.gostynin@wypozyczalnia.hub.pl



