
 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  ,,ŚLADAMI MOICH PRZODKÓW - 

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH” 

I. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu ,,Śladami moich przodków 

Powstańców Wielkopolskich” (dalej "Konkurs"), którego przedmiotem jest wybór 

najciekawszej pracy pisemnej o charakterze dokumentalnym (np. w formie opowiadania, 

reportażu) wraz z udostępnieniem kopii materiałów źródłowych (zdjęć, rękopisów wspomnień, 

dokumentów, odznaczeń, folderów)  o Powstaniu Wielkopolskim na terenie Ziemi Powidzkiej 

oraz udziale Kompanii Powidzkiej w innych miejscach działań powstańczych.  Praca może 

również obejmować opis realiów politycznych, społecznych i kulturalnych z okresu 

poprzedzającego wybuch Powstania Wielkopolskiego oraz okres po jego zakończeniu. 

2. Organizatorem Konkursu jest: Dom Kultury w Powidzu, ul. Park Powstańców 

Wielkopolskich 25,  62-430 Powidz, będący jednocześnie Fundatorem Nagród. 

3. Organizacja i przeprowadzenie Konkursu odbywa się w ramach projektu: "Pędzlem, pieśnią, 

teatrem o Powstaniu Wielkopolskim -  Powidzanie w hołdzie Ojcom naszym", 

dofinansowanego ze środków  programu dotacyjnego Niepodległa 2018.  

4. Konkurs rozpocznie się  29 czerwca  2018 r., składanie prac do 19 października 2018 r.,                       

a zakończy 11 listopada 2018 r. (wręczenie nagród).  

5. Niniejszy Regulamin (dalej jako: Regulamin) jest jedynym dokumentem, który 

wyczerpująco reguluje prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.                         

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo intepretowania 

postanowień niniejszego Regulaminu.  

6.  Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej 

Organizatora. 

II. Uczestnictwo w Konkursie  

1. Konkurs ma charakter otwarty, uczestnikiem może być każdy niezależnie od wieku                       

i miejsca zamieszkania.  

2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych                         

na udział w Konkursie, załączoną do zgłoszenia do Konkursu.  

3.  Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę w ramach Konkursu. W przypadku 

nadesłania większej ilości prac,  żadna z nich nie będzie podlegała ocenie.  

 

III. Zgłoszenie Uczestnika  



 

 

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie pracy oznaczonej godłem (co 

najmniej 5 znaków, w tym jedna cyfra)  w wersji papierowej  na adres: Dom Kultury                  w 

Powidzu, ul. Park Powstańców Wlkp. 25, 62-430 Powidz. W odrębnie zaklejonej kopercie 

należy umieścić zgłoszenie do Konkursu  (wg załączonego wzoru) zawierające powtórzone 

godło, imię, nazwisko, adres, datę urodzenia,  telefon, adres e-mail, ewent. imię nazwisko                     

i tel. do rodzica/opiekuna prawnego, wraz z ich zgodą na udział niepełnoletniej osoby                             

w konkursie. Dodatkowo należy podpisać zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz 

opublikowaniu pracy w broszurze wydanej w związku z realizacją projektu.  Należy także 

załączyć pracę w pliku edytowalnym na płycie cd/dvd. Osoby, które wykorzystały w pracy 

materiały źródłowe (zdjęcia, rękopisy wspomnień, dokumenty, odznaczenia, foldery, dołączają 

zgodę na ich wykorzystywanie przez Organizatora na cele niekomercyjne związane z realizacją 

zadań statutowych.  

2. Praca zgłoszona do Konkursu powinna być:  

- oryginalna (nie może być wcześniej nigdzie publikowana),   

- napisana w języku polskim,   

- pisana czcionką Times New Roman, rozmiar 12, 

- interlinia 1.5,  

- maksymalna ilość stron 15 (limit nie obejmuje  kopii materiałów źródłowych),   

- strony pracy powinny być ponumerowane,  

- w pracy można umieścić  kopie materiałów źródłowych (zdjęć, rękopisów wspomnień, 

dokumentów, odznaczeń, folderów).  

3. Zadaniem uczestników Konkursu jest zgłaszanie prac dokumentalnych, oryginalnych,                        

o indywidualnym charakterze, opierających się na  faktach historycznych i posiadanych 

materiałach źródłowych.  

 

IV. Przebieg i warunki udziału w Konkursie  

1. Konkurs  rozpoczyna się 29.06.2018 r., a termin nadsyłania prac upływa z dniem 19.10.2018 

r.  Decyduje data doręczenia pracy do Organizatora.  

2. Prace należy zgłaszać zgodnie z punktem III. niniejszego Regulaminu.  

3. Wszystkie prace, zgłoszone zgodnie z wymogami regulaminu, zostaną poddane ocenie 

Komisji Konkursowej, która wybierze trzy najlepsze prace. Komisja Konkursowa może 

również przyznać wyróżnienia.  

4. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Dyrektora Domu Kultury spośród 

przedstawicieli:  

- Biblioteki Publicznej Gminy Powidz, 

- Towarzystwa Przyjaciół Powidza,  

- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu,  



 

 

- Urzędu Gminy Powidz.  

Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest z urzędu Dyrektor Domu Kultury.  

5. Prace zgłoszone do Konkursu opublikowane zostaną w formie broszury, planowanej                    

do wydania w ilości 200 egz. Organizator  zastrzega sobie, po uzyskaniu opinii Komisji 

Konkursowej, prawo odmowy opublikowania danej pracy, gdy w sposób rażący nie spełnia ona 

celów i zasad konkursu.  

V. Nagrody  

1. Dla autorów trzech najlepszych prac przyznane zostaną cenne  nagrody rzeczowe. 

Dodatkowo przewiduje się przyznanie do 2 wyróżnień. 

 

VI. Ogłoszenie wyników Konkursu   

1. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się do 2.11.2018 r.  na stronie Internetowej 

Organizatora. Nagrody zostaną wręczone 11.11.2018 r. podczas gminnych uroczystości 

rocznicy Odzyskania Niepodległości.  

 

 VII. Dane osobowe uczestników Konkursu   

1. Uczestnicy Konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich -  Opiekun prawny 

uczestnika Konkursu, zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie jego imienia, 

nazwiska oraz wizerunku.  

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, 

wydania prac w formie broszury,  na podstawie zgody, dołączonej do zgłoszenia pracy.  

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Powidzu, ul. Park Powst. 

Wlkp. 25, reprezentowany przez Dyrektor Katarzynę Kaźmierczak.  

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z 

udziałem w Konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z 

nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub 

rozpowszechniany będzie projekt. 

5. Uczestnik i jego opiekun prawny mają prawo wglądu do swoich danych osobowych 

oraz ich poprawiania. 

6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

udział w Konkursie.  

 

VIII. Licencje   

1. Uczestnik oświadcza, że praca chroniona jest autorskimi prawami majątkowymi oraz, 

że do utworu przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe.  

2. Uczestnik oświadcza, że praca sporządzona została samodzielnie, ma charakter 

indywidualny i nie narusza praw osób trzecich.   



 

 

3. Z chwilą dostarczenia pracy  na adres podany przez Organizatora, Uczestnik 

nieodpłatnie przenosi na Organizatora prawo własności egzemplarza pracy oraz udziela 

licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z pracy 

na następujących polach eksploatacji:  a) utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek 

nośniku niezależnie od technologii, standardu, systemu i formatu; b) obrót oryginałem 

albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  c) rozpowszechnianie w sposób inny 

niż określony w pkt. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie;  d) wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej w tym 

do sieci Internet;  e) podjęcia lub zlecenia produkcji lub innej formy wytwarzania 

dowolnej liczby egzemplarzy utworu zarówno na użytek własny, jak i w celu 

wprowadzenia do obrotu,  f) dokonywanie opracowań, w tym sporządzenie na jego 

podstawie scenariusza widowisk, spektakli oraz sporządzanie tłumaczeń na język inny 

niż język oryginału.   

4. Korzystając z licencji na wszelkich wyżej wymienionych polach eksploatacji, 

organizator zapewni przestrzeganie osobistych praw autorskich Uczestnika,                             

w szczególności prawa do informowania o autorze pracy.   

5. Uczestnik zezwala organizatorom na wykonywanie praw zależnych do pracy, tj.                       

na rozporządzanie oraz korzystanie z utworów zależnych oraz wyraża zgodę, aby 

udzielali dalszej zgody na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie.   

6. Uczestnik  na własny koszt przejmie odpowiedzialność Organizatorów w związku z 

wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, 

wynikającymi z naruszenia przez opowiadanie jakichkolwiek praw własności 

intelektualnej strony trzeciej.  

7. Uczestnik  będzie bronić organizatorów na swój wyłączny koszt przed każdym pozwem 

lub postępowaniem wynikającym z powyższych powodów.  

8. Jeśli korzystanie z pracy stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa strony lub 

osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono 

powyżej,  Uczestnik może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych 

rozwiązań:                              a) uzyskać dla organizatora prawo dalszego użytkowania 

pracy, lub  b) zmodyfikować pracę tak, żeby była zgodna z Regulaminem, ale wolna od 

jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.   

 

IX. Postanowienia końcowe  

1. Przesłanie pracy na adres organizatora jest jednoznaczne z pełną akceptacją 

postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

3. Komisja Konkursowa  ma prawo nie przyznać nagród w Konkursie – w sytuacji,                         

w której według oceny jury żadna z nadesłanych prac nie będzie zasługiwać na nagrodę. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu, a jego 

Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 



 

 

,,ŚLADAMI MOICH PRZODKÓW - POWSTAŃCÓW 

WIELKOPOLSKICH” 

 

 

 

 

 
Godło (co najmniej 5 znaków, w tym jedna cyfra; tożsame z godłem na zgłaszanej pracy)  

I. 

……………………………………………………… ……………………………………. 
Imię i nazwisko        data urodzenia 

………………………………………………..…………………………………………
adres  

……………………………………………….   ……………………………….. 
adres e-mail              nr tel. 

 

 II.  

1) Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych                        

w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, 

odbioru i rozliczenia nagrody, wydania prac w formie broszury. Wyrażam zgodę na 

publikację mojego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz wizerunku                     

w związku z przeprowadzeniem Konkursu.  

2) Oświadczam, iż z chwilą dostarczenia pracy  na adres podany przez Organizatora, 

przenoszę  nieodpłatnie na Organizatora prawo własności egzemplarza pracy oraz 

udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na 

korzystanie z pracy na następujących polach eksploatacji:  a) utrwalanie                                 

i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii, standardu, 

systemu i formatu;  b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały 

utrwalone - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy;  c) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt.                            

b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;  d) 

wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej w tym do sieci 

Internet; e) podjęcia lub zlecenia produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej 

liczby egzemplarzy utworu zarówno na użytek własny, jak i w celu wprowadzenia 

do obrotu, w tym wydania broszury f) dokonywanie opracowań, w tym 

sporządzenie na jego podstawie scenariusza widowisk, spektakli oraz sporządzanie 

tłumaczeń na język inny niż język oryginału.   

3) Oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykorzystanie dołączonych do pracy kopii 

(wizerunków) materiałów źródłowych do realizacji zadań statutowych 

Organizatora, w tym wydania broszury pokonkursowej.  

 

……………………………………  …………………………………… 
 Data, miejscowość     Podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 



 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 Jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na udział 

……………………………………………  w konkursie na pracę pisemną ,,Śladami 

Moich Przodków - Powstańców Wielkopolskich” organizowanym przez Dom Kultury 

w Powidzu oraz złożenie oświadczeń, o których mowa w cz. II zgłoszenia.  

 

…………………………………… 
Nr tel. Kontk. Rodzica/opiekuna prawnego  

 

……………………………………  …………………………………… 
 Data, miejscowość     Podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 


