
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
„Minęło 70 lat …”

Cele konkursu:

1. Uczczenie 70. rocznicy zagłady mieszkańców powiatu otwockiego pochodzenia żydowskiego 
związanej z likwidacją getta otwockiego, a także likwidacji gett w regionie.

2. Upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o Holocauscie na podstawie historii lokalnych społeczności 
żydowskich.

3. Przywracanie pamięci o historii i kulturze Żydów polskich.

Organizator:

Organizatorem  konkursu  jest  Powiat Otwocki  działający  poprzez Samodzielne Biuro Kultury i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock.

Patronaty:

Konkurs odbywa się pod patronatem: Muzeum Ziemi Otwockiej oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego. Patronatami medialnymi są: Linia Otwocka i Gazeta Otwocka.

Struktura konkursu

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

• szkoły gimnazjalne,

• szkoły ponadgimnazjalne.

Uczestnicy konkursu:

W konkursie udział mogą brać udział wszyscy uczniowie wyżej wymienionych szkół publicznych 
i niepublicznych mających swoją siedzibę na terenie powiatu otwockiego. Uczniowie mogą uczestniczyć 
w konkursie indywidualnie lub w grupach, w tym w grupach międzyszkolnych, o ile zostaje zachowany 
warunek o siedzibach szkół na terenie powiatu.

Zasady udziału w konkursie:

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

2. Zgłoszenia do konkursu dokonuje szkoła, która przesyła do Organizatora pracę ucznia lub grupy 
uczniów wraz z „Kartą zgłoszenia do konkursu” do 5 czerwca 2012 r. (decyduje data wpływu do 
Starostwa). Każda szkoła może dokonać zgłoszenia większej ilości prac lub grup uczniów, 
z zastrzeżeniem, że jeden uczeń/jedna grupa uczniów może zgłosić po jednej pracy.

3. Prace powinny dotyczyć (w całości lub w istotnej swojej części) dziejów zagłady mieszkańców 
powiatu otwockiego pochodzenia żydowskiego. Przykładowe tematy:

                                                                                                                                                 



3..aGetto. Życie i śmierć. Dzieje wybranego getta (Otwock, Sobienie, Kołbiel);

3..bZnaliśmy się. Relacje chrześcijan i Żydów przed, w czasie i po II wojnie światowej;

3..cKto ratuje jedno życie . Sylwetki tych, którzy pomagali i ratowali Żydów;

3..dNiezatarte ślady. Ślady i miejsca związane z historią zagłady Żydów na terenie powiatu 
otwockiego.

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (tradycyjną lub audiowizualną) , w jednej z form:

• relacja, życiorys, reportaż, wywiad itp. jako forma przekazania informacji,

• esej, recenzja, debata, etiuda filmowa itp. jako forma skomentowania zebranych informacji,

• opowiadanie, dramat, audycja radiowa, spektakl lub film itp. jako nawiązanie do wydarzeń.

5. Prace konkursowe muszą być wcześniej nienagradzanymi, samodzielnie wykonanymi pracami. Prace 
należy zapisać na nośniku cyfrowym oraz podpisać w sposób trwały, nie budzący wątpliwości 
co do autorstwa pracy. Informacje zawarte w podpisie: imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy, nazwa 
szkoły.

6. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie „Karty zgłoszenia do konkursu”, która jest 
dostępna na stronie internetowej  www.powiat-otwocki.pl oraz w Samodzielnym Biurze Kultury 
i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 pok.301. Karta zgłoszenia powinna 
być dostarczona wraz z pracą w podpisanej kopercie oznaczonej nazwą szkoły i dopiskiem „Powiatowy 
Konkurs Historyczny”.

7. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych wymogów zgłoszona praca nie będzie brana 
pod uwagę.

8. „Karta zgłoszenia” jest wypełniana przez dyrekcję lub nauczyciela szkoły, którą podpisuje zarówno 
osoba zgłaszająca i osoba zgłaszana.

9. Poprzez podanie danych osobowych autor pracy wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia  
i  nazwiska w informacjach o konkursie umieszczonych przez Samodzielne Biuro Kultury i Promocji, 
patronów lub inne niewymienione podmioty. Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą 
wykorzystane  do realizacji konkursu oraz do celów promocyjnych i nie będą zwracane.

Jury:

1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu, które wyłoni Lauretów. 
W skład jury wejdą przedstawiciele Organizatora i patronów konkursu.

2. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. W ocenie pracy Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim ujęcie tematu oraz sposób wykorzystania 
wiedzy historycznej.

4. W razie wątpliwości Jury co do samodzielności wykonania pracy, Jury może taką pracę odrzucić.

Nagrody i wyróżnienia:

1. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów za trzy pierwsze miejsca w każdej 
kategorii oraz  wyróżnienia w formie dyplomów.

                                                                                                                                             



2. Możliwe jest przyznanie – jako nagród dodatkowych – nagród patronów konkursu.

3. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  nieprzyznania  nagrody  głównej  lub  nieprzyznania żadnych 
wyróżnień w związku z niskim poziomem prac. 

4. O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną poinformowane szkoły laureatów 
i zdobywców wyróżnień w późniejszym terminie.

Prawa autorskie:

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich majątkowych do 
nich na rzecz Organizatora na wszystkich polach eksploatacji oraz z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach związanych z konkursem.

2. Uczestnik konkursu zrzeka się prawa do wynagrodzenia za przekazaną pracę.

3. Organizator zastrzega sobie  prawo do publikowania  i  reprodukowania  prac konkursowych 
bez wypłacenia honorariów autorskich.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych  
w  celach  promocyjnych  w  środkach przekazu,  na  stronach internetowych Organizatora, patronów 
oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych Powiatu Otwockiego.

5. Prace,  które  będą  wykorzystywane  przez Organizatora będą wskazywały ich autorów. Z tego tytułu 
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności  prawnej,  a w  razie  skierowania  przeciwko 
Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik 
konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność z tytułu  wad  prawnych 
wykonanych prac.

Postanowienia końcowe:

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przerwania,  zmiany  lub  przedłużenia  konkursu w razie 
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2. Organizatorowi  przysługuje  prawo  unieważnienia  konkursu  bez  podania  przyczyny 
oraz do niewyłaniania zwycięzcy.

3. Osoby,  które  nie  spełnią  któregokolwiek  z  wymogów  określonych  w  niniejszym Regulaminie 
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu.

4. Przystąpienie  uczestnika  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  treści   niniejszego 
Regulaminu.

5. Dodatkowych  informacji  udzielają  pracownicy  Samodzielnego Biura Kultury i Promocji, tel.: 22 778 
1 322.

                                                                                                                                             



                                                                                                                                             


