REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„<< Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek >>”. Józef Piłsudski w świadomości historycznej
miechowskiej młodzieży.

I. Konkurs „<< Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek >>”. Józef Piłsudski w świadomości
historycznej miechowskiej młodzieży, organizowany jest w ramach obchodów 150. rocznicy urodzin
Józefa Piłsudskiego i 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.
1) Organizatorem konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel
w Miechowie, Pl. Kościuszki 7 32-200 Miechów zwana dalej Organizatorem konkursu, przy
wsparciu Muzeum Ziemi Miechowskiej.
2) Konkurs organizowany jest na terenie powiatu miechowskiego.
3) Patronat nad konkursem objęli: Starosta Miechowski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechowa,
Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego.
4) Konkurs trwa do 12 maja 2018 r.
II. Cele konkursu:
1) Popularyzacja postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego myśli politycznej i zasług dla Polski
wśród uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu miechowskiego.
2) Wspieranie rozwoju kompetencji, umożliwiających krytyczną analizę tekstów, służących
zdolności trafnej interpretacji informacji, identyfikacji i łączenia ze sobą przedstawionych
faktów.
3) Rozwijanie kreatywności i sprowokowanie do osobistych refleksji na temat Marszałka.
4) Pielęgnowanie postaw nakierowanych na zgłębianie dorobku minionych pokoleń Polaków.
5) Kształtowanie i pielęgnowanie oddolnych inicjatyw badawczych pośród młodych
mieszkańców ziemi miechowskiej.
6) Zachęcenie grona pedagogicznego do wykazywania inicjatywy oraz wprowadzenia nowych
metod nauczania zwłaszcza w zakresie indywidualnej relacji z uczniem.
7) Skłonienie młodzieży do doskonalenia swoich umiejętności literackich.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1) Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz średnich położonych
na terenie powiatu miechowskiego.
2) Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie jest akceptacja przez pełnoletniego
uczestnika lub rodzica albo opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu
regulaminu w całości oraz zobowiązaniem się do przestrzegania określonych w nim zasad.
IV. Treść prac konkursowych
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie pracy zainspirowanej cytatem: „<< Dał Polsce
wolność, granice, moc i szacunek >>”, pochodzącym z przemówienia ówczesnego Prezydenta
Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego, a wygłoszonym podczas uroczystości pogrzebowych
Marszalka, w formie:




opowiadania, reportażu lub eseju,
wywiadu (jako młody dziennikarz przeprowadź wywiad z Józefem Piłsudskim),
pamiętnika [poświęconemu Józefowi Piłsudskiemu na tle dziejów Polski 1914-1935.
Napisz kartkę z pamiętnika z tego okresu. Możesz być uczestnikiem wydarzeń, np.
strzelcem, ochotnikiem, żołnierzem itp. lub świadkiem wydarzeń, np. uczniem
przebywającym w tym czasie na wakacjach, mieszkańcem Warszawy itp. Możesz także
wcielić się w postać Józefa Piłsudskiego].

V. Wymogi formalne prac konkursowych
1)
2)
3)
4)

Praca musi być napisana przez jedną osobę.
Uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę konkursową.
Tekst musi być napisany w języku polskim.
Tematyka prac konkursowych powinna opierać się na wiedzy historycznej. Uczestnik
konkursu może w swojej pracy odnieść się zarówno do wybranego wydarzenia z życia Józefa
Piłsudskiego, jak i do całej jego biografii.
5) Tekst nie może przekraczać pięciu znormalizowanych stron wydruku komputerowego
(czcionka Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,15).
6) Aby wziąć udział w konkursie, należy:
 w terminie do 28 lutego 2018 r. dostarczyć osobiście lub przesyłając tradycyjną
pocztą wypełniony formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do
regulaminu, na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel
w Miechowie, Pl. Kościuszki 7 32-200 Miechów
 w terminie do 31 marca 2018 r. przesyłać pracę konkursową drogą elektroniczną
na adres e-mailowy: kontakt@biblioteka.miechow.pl
6) Prace, które nie będą spełniać wymogów określonych w niniejszym Regulaminie nie będą
dopuszczone do konkursu.
7) Zgłaszane do konkursu prace nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i
ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści obscenicznych i
powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.
VI. Ocena prac i wyłonienie laureatów konkursu, nagrody.
1) Wyboru najlepszych prac dokona jury wskazane przez Organizatora konkursu.
2) Jury przyzna 3 nagrody (I, II, III miejsce).
3) Organizator zastrzega sobie prawo do innej formy nagrodzenia laureatów konkursu tzn. nie
koniecznie nagradzając w dwóch kategoriach wiekowych pierwsze trzy miejsca ( 6 osób
nagrodzonych). Możliwe jest nadanie wyróżnień (w przypadkach spornych komisja
wskaże pierwsze trzy lub wskaże wyróżnienia). Wytypowanie jest wewnętrzną sprawą
komisji. Werdykt jest ostateczny. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo do
odwołania.
4) Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
5) Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 12 maja 2018 r. w ramach
Tygodnia Bibliotek, w siedzibie Organizatora konkursu.
6) Dokładne informacje o godzinie i miejscu wręczenia nagród zostaną podane na stronie
internetowej PiMBP w Miechowie. Laureaci o szczegółach związanych z wręczeniem nagród
zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
VII. Wykorzystanie prac
1) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wielokrotne i nieodpłatne udostępnianie pracy konkursowej a
także imienia i nazwiska autora w prasie, Internecie oraz innych materiałach medialnych w celu
promocji Konkursu.
2) Przesyłając pracę na konkurs uczestnik zapewnia, że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw
osobistych i majątkowych, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. Dostarczając
pracę, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść
Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do pracy.

VIII. Ochrona danych osobowych
1) Administratorem danych w stosunku do danych osobowych uczestników konkursu „<< Dał
Polsce wolność, granice, moc i szacunek >>”. Józef Piłsudski w świadomości historycznej
miechowskiej młodzieży oraz rodzica lub opiekuna prawnego udzielających zgody i podpisujących
formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dotyczące konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie.
2) Dane osobowe uzyskane podczas przeprowadzania wymienionego konkursu będą
przetwarzane wyłącznie w celach związanych z wyłonieniem laureatów konkursu i ogłoszeniem
wyników.
3) Podanie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz
niezbędny do wzięcia udziału w konkursie.
4 Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych oraz zapewnia
stosowanie środków ochrony organizacyjnej i technicznej niezbędnych do zapewnienia
bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
XI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny na stronie Organizatora www.biblioteka.miechow.pl
oraz na stronie Muzeum Ziemi Miechowskiej: www.muzeum.miechow.pl/
2. Przekazując pracę pełnoletni uczestnik konkursu oraz rodzic lub opiekun prawny
niepełnoletnich uczestników konkursu potwierdzają, że akceptują wszystkie
postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa.
4. Pytania w sprawie konkursu można kierować do:
Marii Słuszniak z PiMBP w Miechowie (e-mail: kontakt@biblioteka.miechow.pl, tel. 41 230-98-16).

Książki przydatne do przygotowania pracy konkursowej (propozycje):
1) Garlicki A., Józef Piłsudski, 1867-1935. Kraków 2017.
2) Józef Piłsudski do Polaków : myśli, mowy i rozkazy / szkic biograficzny, wybór tekstów
Bohdan Urbankowski. Kraków 2017.
3) Piłsudski do czytania / pod red. Zdzisława Najdera i Romana Kuźniara. Kraków 2016.
4) Stańczyk T., Wywalczyć Polskę : Józef Piłsudski i Legiony. Warszawa 2017.
5) Urbankowski B., Józef Piłsudski : marzyciel i strateg. Poznań 2014.
6) Wójcik Z., Józef Piłsudski 1867-1935. Warszawa 2002.
7) Ziemia miechowska w dziejach Polski. Dziedzictwo i perspektywy. Kraków 2006.
8) Ziemia miechowska w walce o wolność. Podręcznik dydaktyczny. T. 2. Kraków –Miechów
2012

Załącznik do Regulaminu
Formularz zgłoszeniowy
do konkursu „<< Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek >>”. Józef Piłsudski w świadomości
historycznej miechowskiej młodzieży.
Tytuł pracy:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dane autora pracy:






Imię: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………
Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa Szkoły, adres ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Klasa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail Opiekuna ucznia biorącego udział w konkursie…………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczenie

W związku z udziałem w konkursie „<< Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek >>”. Józef Piłsudski
w świadomości historycznej miechowskiej młodzieży, organizowanym przez Powiatową i Miejską
Bibliotekę Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie potwierdzam zapoznanie się z regulaminem
konkursu, akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na:







przetwarzanie moich / mojego dziecka1 danych osobowych w zakresie dotyczącym konkursu,
wykonywanie mi / mojego dziecka zdjęć w trakcie imprezy związanej z ogłoszeniem wyników
konkursu oraz nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka w dokumentacji
związanej z konkursem,
nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz nieodpłatną publikację wykonanych fotografii i
materiałów filmowych z moim / mojego dziecka wizerunkiem na stronie internetowej oraz
Facebooku PiMBP w Miechowie oraz w mediach,
nieodpłatne udostępnianie pracy mojej / mojego dziecka na stronie internetowej oraz
Facebooku PiMBP w Miechowie oraz w mediach.

Podstawa prawna:



Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz.
926 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r.,
Nr 90 poz. 631 późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich / mojego dziecka danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.
926 ze zm.) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród,
wydawania, odbioru i rozliczania nagród oraz w celach promocyjnych lub reklamowych
Organizatora, w tym na wprowadzenie moich danych do bazy danych, której administratorem
jest Organizator.
……..………………………………………………………………………..
data i czytelny podpis uczestnika
/bądź opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich/

1

Niepotrzebne skreślić

