KONKURS
„Nic nie przemija, dopóki trwa w pamięci – wspomnienia o naszej Małej
Ojczyźnie”.
Regulamin Konkursu
Niniejszy regulamin określa warunki konkursu zatytułowanego
„Nic nie przemija, dopóki trwa w pamięci – wspomnienia o naszej Małej
Ojczyźnie”.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs ogłoszony jest dla uczczenia 286. Rocznicy Nadania Trzciance
Praw Miejskich.
2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im.
W. Stachowiaka w Trzciance, ul. Żeromskiego 7, 64-980 Trzcianka, przy
wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego Trzcianki.
3. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez
Urząd Miejski Trzcianki oraz Muzeum Ziemi Nadnoteckiej
im. W. Stachowiaka w Trzciance w pionach: szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
4. Dodatkowo przewiduje się publikację wybranej pracy w najbliższym
numerze „Kroniki Ziemi Trzcianeckiej”.
5. Dopuszczamy prace indywidualne i zbiorowe, jednak nagrody
przyznawane będą bez podziału na takie kategorie.
CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest:
a) Udokumentowanie wspomnień mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka,
którzy ukończyli 65 lat;
b) Rozbudzanie zainteresowania historią rodziny i Małej Ojczyzny wśród
dzieci i młodzieży oraz zachęcenie do międzypokoleniowego dialogu;
c) Pozyskanie do zbiorów Muzeum wspomnień mieszkańców Miasta
i Gminy Trzcianka;
d) Publikacja wybranych materiałów.
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Założenia Konkursu:
1. Zadaniem uczestników Konkursu jest przeprowadzenie wywiadu
i udokumentowanie wspomnień osób starszych z terenu Miasta i Gminy
Trzcianka.
2. Tematyka Konkursu obejmuje rejestrację wspomnień najstarszych
mieszkańców regionu, ze szczególnym uwzględnieniem okresu tuż
po II wojnie światowej, organizacją życia i napływem nowych osadników
na nasze ziemie (np. repatriacje, Akcja „Wisła”). Tematem wspomnień
mogą być też: historia danej miejscowości i żyjących w niej ludzi; ciekawe
wydarzenia, których osoba starsza była uczestnikiem lub świadkiem;
opisy świąt (np. narodowych, Bożego Narodzenia, Wielkanocy) ze
szczególnym uwzględnieniem tradycji grup etnicznych i etnograficznych
(np. Łemkowie, Tatarzy), inne wspomnienia warte przekazania
następnym pokoleniom.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wieku od 7 do 19 lat,
będących mieszkańcami Miasta lub Gminy Trzcianka.
2. Treścią pracy powinny być wspomnienia mieszkańca Miasta lub
Gminy Trzcianka, który ukończył 65 lat.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy do
Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance,
ul. Żeromskiego 7, 64-980 Trzcianka w nieprzekraczalnym terminie
do 18 lutego 2017 r. (sobota), do godziny 16:00. Praca powinna być
oddana w kopercie, na której muszą znaleźć się: imię i nazwisko
autora, adres i dopisek: Konkurs „Nic nie przemija, dopóki trwa
w pamięci – wspomnienia o naszej Małej Ojczyźnie”. Ponadto
koperta powinna zawierać:
a) Zgodę rodziców/opiekunów na publikację przez Muzeum Ziemi
Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance wspomnień spisanych
przez ich dziecko;
b) Zgodę bohatera wspomnień na ich publikację przez Muzeum Ziemi
Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance.
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4. Prace mogą mieć formę filmu na DVD, plików audio na CD, prezentacji
multimedialnej lub formę pisemną (zapisaną w pliku WORD, czcionką
TIMES NEW ROMAN, rozmiar 12, wraz ze zdjęciami zamieszczonymi w
dokumencie WORD. W miarę możliwości należy określić w pracy
autora zdjęć, a zdjęcia powinny być w formacie JPG).
5. Pracę pisemną należy oddać w formie wydruku i dodatkowo zapisaną
na płycie CD/DVD.
6. W przypadku braków w dokumentach Organizator dopuszcza ich
uzupełnienie w ciągu 3 dni od jej dostarczenia.
7. Przesłane materiały nie podlegają zwrotowi i z chwilą nadesłania
przechodzą na własność Organizatora.
8. O zakwalifikowaniu prac decyduje KOMISJA KONKURSOWA wyłoniona
przez Organizatora.
9. Złożenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
Uwagi końcowe:
1. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie
uczestnik (lub w jego imieniu rodzic/opiekun prawny) wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów organizacji
i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych
zwycięzców oraz publikacji prac przez Organizatora.
2. Nadesłanie pracy oznacza akceptację przez Uczestnika (lub jego
rodziców/opiekunów) Regulaminu Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac
niespełniających wymogów zawartych w Regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania wybranej pracy
w przypadku ujawnienia naruszenia przez uczestnika Regulaminu
Konkursu, odkrycia naruszenia praw autorskich lub wstrzymania
publikacji „Kroniki Ziemi Trzcianeckiej” z powodów niezależnych od
Organizatora.
5. O przyjęciu wysłanych na Konkurs prac decyduje data nadesłania
pracy.
6. Uczestnicy konkursu (ich rodzice/opiekunowie prawni) poprzez
zgłoszenie pracy na Konkurs oświadczają, że posiadają prawa autorskie
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do nadesłanych prac i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za naruszenie
tych praw.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe,
jednak zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości zgłoszenia
i podanych w nim danych.
8. O wynikach Konkursu i miejscu wręczenia nagród autorów
nagrodzonych prac powiadomimy telefonicznie do 2 marca 2017 r.
(czwartek)
9. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod
numerem telefonu: 67 216 24 46, osoby do kontaktu: Anna Szymaszek,
Andrzej Poniatowski.
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