
 

 

                                     „UNIEGOSZCZ – HISTORYCZNA REAKTYWACJA” 
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Regulamin konkursu  
„Uniegoszcz - moja mała ojczyzna” 

 
 

1. Postanowienia ogólne 

 
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Uniegoszcz moja mała ojczyzna”. 

 
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Miłośników Parafii Katolickiej w Uniegoszczy 
we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Lubaniu im. Europejskich Dróg Świętego 
Jakuba. 
 
3. Tematem konkursu jest REPATRIACJA, OSIEDLANIE SIĘ ORAZ ŻYCIE W UNIEGOSZCZY PO 
ROKU 1945  
 
4. Konkurs odbywa się w ramach projektu pt. „Uniegoszcz – historyczna reaktywacja”, 

dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

5. Celem konkursu jest: 

• zachęcenie dzieci i młodzieży z terenu Uniegoszczy do poznania historii własnej 

miejscowości oraz losów życiowych jej mieszkańców,  

• zebranie materiałów o charakterze historycznym w celu ich archiwizacji i digitalizacji. 

 

6.  Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu oraz 

zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

 
 

2. Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły podstawowej (klas V-VI), gimnazjalnej  

i ponadgimnazjalnej, mieszkający na terenie miejsko-wiejskiej Uniegoszczy, tj. ul. Dolna, ul. 

Różana, ul. Główna, ul. Kolejowa, ul. Boczna, ul. Jeleniogórska, ul. Za Torem, ul. Dymińsko-

Górna, ul. Dymińsko-Dolna, osiedle Harcerska Góra, ul. Mostowa, ul. Graniczna. 

 

2. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną, samodzielnie wykonaną pracę konkursową. 

 

3. Dopuszcza się wyłącznie zgłaszanie prac indywidualnych. 

 

4. Prace grupowe nie będą podlegały ocenie. 

 
5.   Praca konkursowa powinna w szczególności zostać oparta na informacjach i materiałach 
archiwalnych, dostępnych dla uczestnika, np. 
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• rozmowa ze świadkami (np. dziadkowie, pradziadkowie, sąsiedzi) lub ich potomkami; 

• analizie archiwów domowych, pamiątek (np. zdjęcia, dokumenty, spisane 
wspomnienia - pamiętniki). 

 
6. Praca powinna obejmować obowiązkowo 2 elementy: 

• praca pisemna - minimum dwie strony w formacie A4, czcionka Times New Roman, 

12 pkt.  

• materiały graficzne (tj. zdjęcia, rysunki, prezentacje multimedialne), związane z 

przedmiotem konkursu. 

 
6. Prace obejmujące  jeden element, tj. tylko część pisemną lub tylko materiały graficzne, 
zostaną uznane za niekompletne i nie będą podlegały ocenie przez jury. 
 
7. Praca powinna zostać dostarczona w formie: 

• wydruku pracy pisemnej, wraz z wydrukami materiałów graficznych, 
 oraz jednocześnie, 

• na płycie CD lub DVD, zawierającej plik word z pracą pisemną oraz  ewentualnie 
elektroniczne wersje materiałów graficznych (skany archiwalnych zdjęć,  zdjęcia 
wykonane współcześnie, rysunki etc.) 

 
8. Zdjęcia archiwalne, dokumenty powinny zostać zamieszczone w pracy w formie skanów. 
Nie jest koniecznym dołączanie oryginałów archiwalnych  zdjęć oraz oryginałów 
archiwalnych dokumentów. 
 
9.  Uczestnicy przekazują prawa autorskie do prac na rzecz Organizatora. 

 

10. Uczestnicy przekazują zgłoszone prace konkursowe na własność Organizatora. 
 
11. Dane uczestników zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celach 

przeprowadzenia i promocji konkursu. 

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu 

oraz  zwycięskich prac w materiałach dotyczących projektu (w tym na stronie internetowej 

projektu www.uniegoszcz.pl) oraz w mediach, z umieszczeniem informacji o źródle ich 

pochodzenia. 

 
 

3. Termin zgłoszeń i czas trwania konkursu 
 

1. Organizator informuje, że przyjęty został następujący harmonogram konkursu: 

• styczeń 2013 - ogłoszenie konkursu, 

• do dnia 29 marca 2013 r. -  termin  zgłaszania prac do konkursu (decyduje data 
nadanie na poczcie lub przesyłką kurierską) . Prace nadesłane po wskazanym terminie 
nie będą uwzględniane i nie będą brały udziału w konkursie. 
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• maj-czerwiec 2013 r. - ogłoszenie laureatów konkursu oraz wręczenie nagród 
podczas spotkania podsumowujące realizację projektu „Uniegoszcz – historyczna 
reaktywacja”. 

 
2. Prace konkursowe należy nadsyłać pocztą lub dostarczać osobiście na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba 

ul. Dolna 8, 59-800 Lubań 

z dopiskiem na kopercie: konkurs ‘Uniegoszcz - moja mała ojczyzna”  

 
3. Zgłoszona praca konkursowa musi zwierać  dodatkową metryczkę z następującymi 

informacjami:  

• imię i nazwisko autora, 

• wiek, 

• adres zamieszkania, 

• tytuł pracy konkursowej 

• telefon kontaktowy / e-mail, 

• nazwę szkoły, klasę.  
 
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 

zabezpieczonych prac konkursowych. 

 
 

4. Jury i kryteria oceniania 
 
1. Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie prace spełniające warunki określone w 
regulaminie i dostarczone w przewidzianym terminie. 
 
2. Oceny i wyboru prac konkursowych dokona specjalnie powołane jury, w skład którego 
wejdą przedstawiciele: 

• Szkoły Podstawowej nr 2  im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu,  
• Stowarzyszenia Miłośników Parafii Katolickiej w Uniegoszczy,  
• Parafii p.w. Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy.   

 
3. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, 
oryginalność podejścia do tematu oraz wartość estetyczną pracy. 
 

 
5. Nagrody 

 
1. Organizator przewiduje nagrodzenie najciekawszych prac w konkursie w 3 kategoriach 
wiekowych: 

• szkoła podstawowa – klasy V-VI, 

• gimnazjum, 

• szkoła ponadgimnazjalna. 
 
2. Laureaci otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe, książki oraz pamiątkowe dyplomy. 
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia puli nagród, a także do 
innego ich podziału. 
 

 
6. Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
 
2. Całkowicie zabronione jest zamieszanie treści  nieprawdziwych, sprzecznych z prawem. 
 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. 
 
4.  W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 
 
 
 

7. Informacje dodatkowe nt. konkursu 
 
1. Informacji dodatkowych nt. konkursu udziela w imieniu Organizatora: 
 

Piotr Dumanowski 
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Parafii Katolickiej w Uniegoszczy 
ul. Różana 21,59-800 Lubań 
tel. 722 033 614 
e-mail: stowarzyszenieuniegoszcz@wp.pl  
www.uniegoszcz.pl 

 
 


