
Regulamin Konkursu „Skarbnica wspomnień” 

pod patronatem Starosty Łańcuckiego 
 

1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Łańcucie.  

Patronat honorowy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie 

2. Cele Konkursu: 

- wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej i zachęcenie do aktywnego uczestnictwa 

w obchodach i wspólnym świętowaniu 100-lecia polskiej niepodległości, 

- upamiętnienie postaci, wydarzeń okresu 100 lat niepodległości zachowanych w pamięci 

mieszkańców powiatu łańcuckiego, 

- tworzenie lokalnej „Skarbnicy wspomnień”, która mogłaby zostać opublikowana, 

- budzenie i utrwalanie dumy z lokalnego dziedzictwa narodowego, 

- pogłębianie wiedzy historycznej, 

- doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania 

informacji, 

- kształtowanie postaw patriotycznych. 

 

3. Zasady uczestnictwa w Konkursie: 

1. Konkurs adresowany jest do osób od lat 13 wzwyż. 

2. W szczególności do Konkursu zapraszamy mieszkańców powiatu łańcuckiego i osoby 

z nim związane, które pragną swoimi wspomnieniami, wiedzą i materiałami 

ikonograficznymi przyczynić się do zachowania pamięci o stu latach niepodległości 

Ojczyzny. 

3. Zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie przedstawicieli środowisk harcerskich, 

młodzieżowych, kombatanckich, naukowych, artystycznych, religijnych i innych 

związanych z ziemią łańcucką, którzy pragną swoimi wspomnieniami, wiedzą i materiałem 

ikonograficznym przyczynić się do zachowania pamięci o 100 latach niepodległości 

Ojczyzny. 

4. Prace będą oceniane w dwu kategoriach wiekowych: 

a) Osoby, które nie ukończyły 18 lat, 

b) Osoby, które ukończyły 18 lat. 

5. Uczestnik Konkursu ma za zadanie przedstawić pracę związaną z historią ostatnich 100 lat, 

opartą na wspomnieniach mieszkańców z terenu powiatu łańcuckiego, które dotyczą spraw 

związanych z dawnym życiem, tradycjami, postawami patriotycznymi, historiami 

związanymi z miejscowościami powiatu łańcuckiego lub pamiętniki, które są dziełami 

indywidualnymi, nigdy niepublikowanymi w całości. 



6. Zgłoszone prace mogą mieć formę rękopisu lub maszynopisu (tradycyjnego lub 

komputerowego). 

7.W konkursie preferowane będą prace zawierające oprócz wspomnień o charakterze 

historycznym kopie dokumentów i fotografii wraz z ich niepublikowanym dotąd 

opracowaniem. 

8. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę. 

 

4. Termin i miejsce składania prac: 

Oprócz pracy, materiałów dokumentujących uczestnik zgłaszający się do Konkursu musi 

wypełnić Formularz Zgłoszenia oraz Oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich i 

przetwarzaniu danych osobowych i wszystko dostarczyć w terminie do 31 marca 2018 roku 

w jednej z wybranych wersji: 

a) w wersji elektronicznej na adres: niepodległa@powiatlancut.pl w formacie Word, czcionka 

Times New Roman o wielkości 12 pkt., interlinia 1.15., ilość tekstu nie może przekraczać 

3 500 znaków bez spacji. Skany dokumentów przesyłamy w formacie pdf w dobrej 

rozdzielczości, a skany zdjęć w rozdzielczości co najmniej 600 dpi w formacie jpg. 

W razie braku możliwości technicznych zrobienia skanu należy zgłosić się do biura 

promocji powiatu łańcuckiego, ul. Mickiewicza 8, I p. pok. nr 1 lub przesłać zdjęcie 

z dopiskiem na kopercie Konkurs Skarbnica Wspomnień na adres: Starostwo Powiatowe 

w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut  z prośbą o wykonanie skanu i odesłanie na 

adres nadawcy. 

b) w wersji wydrukowanej lub rękopisu na adres: Starostwo Powiatowe w Łańcucie, 

ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut z dopiskiem na kopercie Konkurs Skarbnica 

Wspomnień. 

c) osobiście do biura promocji powiatu łańcuckiego, ul. Mickiewicza 8, I p. pok. nr 1 w godz. 

9.00 – 14.00. 

5. Kwalifikacja i nagrody: 

- zakwalifikowane prace zostaną pokazane na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

jako wydarzenie kulturalne towarzyszące obchodom 100-lecia niepodległości oraz 

zamieszczone w przygotowywanej z tej okazji publikacji, 

- spośród dostarczonych prac Jury wyłoni laureatów, którzy otrzymają nagrody, 

- od decyzji jury nie przysługuje odwołanie, 

- ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w maju, a wręczenie nagród we wrześniu 2018r, 

- Organizatorzy opublikują na stronie internetowej www.powiatlancut.pl  listę autorów 

nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych na wystawę i publikację prac, 

- laureaci zostaną poinformowani o czasie i miejscu wręczenia nagród. 



6. Formularz zgłoszeniowy: 

Zgłoszenie do konkursu „Skarbnica wspomnień” 
Dane autora pracy: 
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko opiekuna (w przypadku prac wykonanych przez uczestnika pod opieką 

nauczyciela, rodzica, drużynowego itp.) 

…………………………………………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe: 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………… 

 

Treść [wspomnień, relacji, wywiadu (max.3500 znaków bez spacji) lub strony formularza 

w przypadku zapisu odręcznego lub maszynopisu tradycyjnego] 
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Zdjęcia, materiały źródłowe. 
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7. Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i przetwarzaniu danych osobowych 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki. 

2. Posiadam pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do materiałów przesyłanych na konkurs „Skarbnica wspomnień”. 

3. Przesłana praca nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. 

4. Z chwilą przesłania zgłoszenia udziału w konkursie i przyjęcia pracy do udziału w Konkursie przekazuję Organizatorom 

Konkursu, bez wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie (niewyłączne) do pracy konkursowej w zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego materiału – wytwarzania jego egzemplarzy bez względu na technikę, ilość i 

wielkość nakładu, 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiał utrwalono, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie 

oryginału albo egzemplarzy, nadanie drogą przewodową bądź bezprzewodową, odtwarzanie, remitowanie, publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie wybranym przez siebie, 

rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wykorzystywanie fragmentów na 

wszystkich wymienionych polach eksploatacji, 

c) nieograniczonego udostępniania w Internecie, sieciach zamkniętych i innych mediach, 

d) umieszczenia materiału lub jego fragmentów na stronach internetowych oraz w profilach społecznościowych 

organizatorów Konkursu, w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem, prezentowania 

utworu lub jego fragmentów na wystawie stałej i publikacjach oraz materiałach promocyjnych związanych z tymi 

wystawami oraz podczas towarzyszących im imprez kulturalnych  

e) przeprowadzania korekty, dokonywania skrótów i redakcji językowej tekstu pracy, wykorzystania fragmentów 

materiałów, 

g) przekazania majątkowych praw autorskich do wydawcy w celu publikacji materiałów. 

4. Materiał jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować 

odpowiedzialność Organizatorów Konkursu; 

5. Materiał nigdy wcześniej nie był w całości publikowany, ani nie jest rozważany do publikacji w innym miejscu; 

6. Prawa autorskie osobiste do tego materiału nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem. 

7. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu moich danych osobowych zgodnie z ustawą 

z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), na potrzeby organizacji i promocji 

Konkursu. 

8. Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatora Konkursu – zgodnie z 

ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.) na cele 

związane z promocją Konkursu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, telewizja. 

 

 

 

 

 

………………………… ……………………………………... 

(miejsce i data)         (czytelny podpis uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka 

zgodnie z powyższą klauzulą.  

 

 

 

………………………… ……………………………………... 

(miejsce i data)  (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


