REGULAMIN KONKURSU „HISTORIE LOKALNE”
1. Informacje podstawowe:
1. Organizator: Centrum Trzech Kultur przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki
w Suchowoli
2. Konkurs jest częścią projektu: „LAS – Lokalne Archiwum Społeczne” sfinansowanego
ze środków Fundacji Orlen (program Moje miejsce na ziemi).
2. Cel konkursu:
1. Stworzenie bazy tekstów ukazujących historię miasta i gminy Suchowola.
2. Integracja społeczna młodzieży i seniorów z miasta i gminy Suchowola.
3. Podniesienie świadomości społecznej na temat lokalnych historii oraz zwrócenie uwagi na istotę rodzinnych archiwów społecznych.
3. Zasady konkursu:
1. Do wzięcia udziału w konkursie Organizator zachęca przede wszystkim młodzież,
jednak nie ma ograniczenia wiekowego – każdy może przystąpić do konkursu.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie tekstu (lub tekstów – maksymalnie 2)
związanego z historią gminy Suchowola na bazie wspomnień dziadków lub rodziców.
3. Tematyka tekstów: biografie rodzinne, historie wojenne (I i II Wojna Światowa,
przymusowe wywózki na tereny ZSRR, prace przymusowe), wielokulturowość
(chrześcijanie, Tatarzy, Żydzi), lokalne tradycje (pogrzebowe, weselne, do żynkowe),
prace polowe, życie codzienne, inne.
4. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 2 teksty.
5. Objętość jednego tekstu nie może przekraczać 2 stron A4, wielkość czcionki: 12

6. Forma literacka tekstów konkursowych jest dowolna: wywiad, opowiadanie, esej, inne.
7. Tekst powinien opisywać prawdziwą historię związaną z gminą Suchowola.
8. Autor tekstu nie musi mieszkać w gminie Suchowola.
9. Do zgłoszonego tekstu mogą być dołączone fotografie - ich brak nie wpłynie na ocenę
jury.
4. Termin i tryb składania prac:
1. Konkurs trwa od 26.06.2020 do 29.01.2021 roku.
2. Regulamin

oraz

karta

zgłoszeniowa

będą

dostępne

na

profilu:

facebook.com/centrumtrzechkultur
3. Teksty konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do dnia 29.01.2021
jednym z poniższych sposobów:
•

wysłać skany podpisanych dokumentów na adres: ctk@suchowola.pl ; w tytule maila
należy wpisać: Konkurs Historie Lokalne

•

wysłać dokumenty drogą pocztową na adres: Centrum Trzech Kultur w Suchowoli,
Plac Kościuszki 5D, 16-150 Suchowola (decyduje data stempla pocztowego)

•

dostarczyć osobiście na powyższy adres
5. Wyłanianie laureatów:

1. Nadesłane prace zostaną poddane ocenie Jury w składzie wybranym przez organizatora.
2. Nagrodzone zostaną 23 teksty: 3 nagrody główne, 20 wyróżnień
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną do dnia
12.02.2021 r.
6. Postanowienia końcowe:
1. Ogłoszenie wyników do wiadomości publicznej nastąpi w dniu 12.02.2021 r. na
poniższych stronach internetowych i profilach Facebook:
•

www.suchowola.pl

•

www.facebook.com/centrumtrzechkultur

•

www.facebook.com/goksitsuchowola

2. O dacie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo
dnia 12.02.2021 r.

3. Szczegółowych

informacji

udziela

Centrum

Trzech

Kultur

w

Suchowoli:

ctk@suchowola.pl, 607 970 213
4. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność
organizatora.
5. Wybrane prace zostaną opublikowane w książce podsumowującej projekt „LAS –
Lokalne Archiwum Społeczne”. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia prac
i korekty językowej przed publikacją w książce.
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przeniesienie na organizatora praw autorskich.
7. Organizator nabywa prawo do nieograniczonego wykorzystywania zgłoszonych prac
na różnych polach eksploatacji m.in.: w materiałach promocyjnych, w internecie, w
prasie, na wystawie.
8. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu i pełną jego akceptację oraz oświadczeniem, że prace zgłoszone do
Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
9. Przystępując do Konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z obecnie
obowiązującymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
10. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników. Od decyzji jury nie
przysługuje odwołanie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w tym:
przerwania lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego
niezależnych.
12. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

