REGULAMIN KONKURSU „HISTORIA ZNANA I NIEZNANA”- edycja 2021 rok
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego zwana w dalszej części
regulaminu Organizatorem konkursu.
2. Konkurs jest realizowany w ramach części konkursowej projektu „Historia po godzinach”, której
organizatorem jest Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego”.
3. Temat przewodni edycji 2021 roku to: „Czym jest dla mnie patriotyzm? Postać, która wpłynęła na moje
życie”.
4. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs oraz zasady uczestnictwa.
5. Celem konkursu jest:
 podtrzymywanie tradycji narodowej,
 popularyzowanie historii i edukacji historycznej,
 pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 wspieranie działań na rzecz wychowania patriotycznego młodzieży,
 promocja postaw patriotycznych wśród młodzieży,
 zachęcenie młodego pokolenia do poszerzania wiedzy historycznej.
Kategorie prac i wymagania formalne
6. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
 uczniowie szkół średnich,
 studenci szkół wyższych,
7. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres organizatora eseju o długości do 6500 znaków
(ze spacjami) zgodnego z tematem tegorocznej edycji (pkt. 3).
8. Praca konkursowa w formie eseju, powinna być pracą samodzielną, indywidualną, nigdzie wcześniej
niepublikowaną. Powinna stanowić wydruk w formacie A4 oraz zawierać na końcu notkę autorską,
która zawierać będzie:
a) imię i nazwisko autora,
b) adres korespondencyjny autora,
c) kontakt telefoniczny i mailowy autora
d) fakultatywnie notka autorska może zawierać dane opiekuna (nauczyciela/rodzica) w
przypadku niepełnoletnich uczestników oraz nazwę podmiotu (szkoły/uczelni), którą
uczestnik reprezentuje.
9. Prace, które nie będą spełniały powyższych zasad nie będą dopuszczone do konkursu.
10. Do pracy powinno zostać dołączone zgłoszenie do konkursu (wzór w załączniku 1) oraz w przypadku
uczniów niepełnoletnich dodatkowo oświadczenie rodzica lub opiekuna (wzór w załączniku 2).
11. Pracę konkursową należy przesłać pocztą na adres siedziby organizatora w terminie do 31 marca
2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) tj. Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego,
ul. Wielicka 42/103, 30-552 Kraków, z dopiskiem Konkurs "Historia znana i nieznana".
12. Na laureatów w obydwu kategoriach czekają atrakcyjne nagrody tj. sprzęt komputerowy,
fotograficzny, albumy, książki, gadżety itp.
13. Koszt dostarczenia prac konkursowych ponoszą autorzy prac. Nadesłana praca konkursowa nie
podlega zwrotowi.
14. Uczestnikom nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z
powstaniem pracy i jej zgłoszeniem do Konkursu.
15. Nadesłanie pracy konkursowej z poprawnie wypełnionym zgłoszeniem jest tożsame z wyrażeniem
zgody na ewentualną publikację jej w dowolnej formule przez Organizatora oraz wyrażeniem zgody na
publikowanie danych takich jak: imię i nazwisko, szkoła/uczelnia oraz wizerunek autora w postaci
zdjęć/nagrań zrealizowanych przy okazji realizacji Konkursu. Organizator może je wykorzystać w celach
promocyjnych na stronach internetowych oraz innych publikacjach pokonkursowych – uprawnienie to
dotyczy wielokrotnego wykorzystania i nie jest ograniczone w czasie i co do terytorium.
16. Wraz z przystąpieniem do Konkursu, rodzic (opiekun prawny) uczestników niepełnoletnich wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na

warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
17. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru poszczególnych esejów do publikacji, ich bezpłatnego
prezentowania i publikacji w celach promocyjnych oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych
przez niego przygotowanych.
18. Nadsyłając zgłoszenie oraz pracę do Konkursu, uczestnik (lub jego opiekun prawny) oświadczają, że
zgłoszona praca jest sporządzona osobiście, nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności
jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw autorskich. Ewentualne roszczenia w tym
zakresie obciążają wyłącznie uczestnika Konkursu, ewentualnie jego opiekunów prawnych.
19. Nadsyłając zgłoszenie i pracę konkursową uczestnik Konkursu oraz jego rodzic (opiekun prawny)
deklaruje, że zapoznał się z treścią Regulaminu, który w całości akceptuje.

Inne sprawy organizacyjne
20. O zakwalifikowaniu pracy do Konkursu oraz jego wynikach decyduje Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora. Może ona liczyć od 3 do 7 osób.
21. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów
decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
22. Kalendarz Konkursu wygląda następująco:
Przesłanie pracy do siedziby Organizatora: do 31. marca 2021 roku.
Ocena prac konkursowych przez Komisję: do 20. Kwietnia 2021r.
Powiadomienie laureatów i wyróżnionych: do 23. Kwietnia 2021r.
Uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień: między 26. Kwietnia a 15. Maja2021r.
23. Nagrody za poszczególne miejsca w konkursie (w obydwu kategoriach):
I miejsce- laptop + upominki rzeczowe
II miejsce- tablet+ upominki rzeczowe
III miejsce- smartwatch+ upominki rzeczowe
Organizator przewiduje także, w uzasadnionych przypadkach, przyznanie wyróżnień oraz nagród
rzeczowych oraz dyplomów dla Opiekunów i nauczycieli uczestników.
24. Informacje na temat Konkursu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i jego profilu
na portalu Facebook.
25. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej organizatora tj.
centrumgrabskiego.pl
26. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kalendarza Konkursu, a także zmiany terminu ogłoszenia
wyników.
27. Dane osobowe uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami, zostaną komisyjnie zniszczone po
zakończeniu Konkursu.
28. Ostateczna interpretacja regulaminu i zasad organizacji Konkursu przysługuje wyłącznie
organizatorowi, a jego decyzje w tym względzie są ostateczne.

