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Regulamin konkursu:  
 

1. Organizatorami konkursu są Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci 

Narodowej Oddział w Szczecinie Delegatura Gorzów Wlkp. oraz Kuratorium Oświaty  

w Gorzowie Wlkp. 

2. Konkurs ma zasięg regionalny: obejmuje uczniów szkół podstawowych (klas 4-8), 

gimnazjalnych i średnich znajdujących się na obszarze województwa lubuskiego.  

3. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski lat 1918–2018, 

ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny i historii regionalnej oraz 

ogólnopolskiej; rozbudzanie zainteresowań historycznych; wychowanie patriotyczne  

w oparciu o przekaz pokoleniowy.  

4. Tematyka konkursu obejmuje życie Polaków, utrwalone w postaci fotografii, druków, 

listów, pamiątek dotyczących okresu lat 1918-2018 z uwzględnieniem udziału  

w ważnych wydarzeniach politycznych czy społecznych (np. zaangażowanie  

w działalność konspiracyjną, opozycyjną, praca zawodowa w organizacjach 

młodzieżowych, religijnych etc.).  

5. Konkurs składa się z II etapów. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

6. Zadaniem uczestników konkursu w I etapie jest przygotowanie pisemnej pracy 

(nieprzekraczającej 10 stron maszynopisu) związanej z fotografią lub zbiorem zdjęć  

z rodzinnych albumów lub innych dokumentów i pamiątek znajdujących się w posiadaniu 

rodziny. Praca ta powinna być oparta na relacjach osób (lub ich najbliższych) związanych 

z prezentowanymi w pracy materiałami i odnosić się do zagadnień wskazanych w ustępie 

4. 

7. W pracy można wykorzystać oryginały zdjęć (zostaną zwrócone po przeprowadzonym 

konkursie), bądź ich reprodukcje lub skany. 

8. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Prace napisane przez zespoły autorskie nie 

będą brane pod uwagę. 

9. Praca powinna być zatytułowana w sposób inny niż temat konkursu. 

10. Zadaniem uczniów zakwalifikowanych do II etapu będzie przedstawienie ustnej relacji  

o nadesłanej pracy i udzielanie odpowiedzi na pytania Komisji Konkursowej  

(pytania te dotyczyć będą procesu badawczego przy pisaniu pracy). 

11. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej zgłaszane w innych konkursach lub publikowane 

w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu. 

12. Udział uczniów w konkursie zgłaszają szkoły elektronicznie – skanem zgłoszenia, 

listownie lub faksem do Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej delegatura w Gorzowie 
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Wlkp., ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp., tel/fax 95 718 28 62, e- mail: 

jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 

10, tel: 95 720 84 12, fax: 95 722 37 26 e-mail: g.rados@ko-gorzow.edu.pl (formularz 

zgłoszenia - załącznik nr 1).  

13. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w skali sześciostopniowej (1–6)    

według następujących kryteriów: 

 umiejętność pokazania indywidualnych losów bohaterów pracy na tle ważnych 

wydarzeń historycznych i społecznych, 

 umiejętność dokonania analizy, syntezy i oceny zgromadzonego materiału 

historycznego, 

 kompozycja wypowiedzi, 

 stosowanie właściwej terminologii,  

 poprawność językowa . 

14. Nagrody rzeczowe dla najlepszych uczestników konkursu funduje: Instytut Pamięci 

Narodowej O/ Szczecin, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. i instytucje wspierające 

Konkurs: Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp., Akademia im. Jakuba z Paradyża, 

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna  

im. Zbigniewa Herberta, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny  

15. Harmonogram konkursu: 

 ogłoszenie konkursu i przesłanie informacji do szkół - do 28 stycznia 2019, 

 przesłanie zgłoszenia do Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Gorzowie 

Wlkp. lub Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. - do 15  marca 2019, 

 nadsyłanie prac konkursowych wraz z metryczką - do 30 kwietnia 2019  

(załącznik nr 2), 

 ogłoszenie wyników konkursu I etapu i zaproszenie autorów najciekawszych prac 

– maj 2019,  

 uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród – czerwiec 2019. 

16. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.  

Każdy uczestnik projektu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego 

regulaminu poprzez przesłanie do Organizatorów karty zgłoszenia. - W sprawach 

nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

17. Prace należy nadsyłać listownie na adres: 

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu  

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Szczecinie, Delegatura w Gorzowie 

Wlkp.  

ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp.  
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18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych do celów 

naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub  

w całości, a zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do 

wykorzystania pracy w powyższych celach, bez honorarium.  

19. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione. Przetwarzane przez organizatora 

danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

20. Informacji związanych z konkursem udziela Jarosław Palicki, tel. (0-95) 95 718 28 54; 

mail: jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl. 
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