
REGULAMIN KONKURSU  

"Ślady Niepodległości na ziemi Malczyckiej" 

 

1. Organizator konkursu: 

  Urząd Gminy Malczyce ul. Traugutta 15  55-320 Malczyce 

 

2. Cel konkursu: 

• Celem konkursu jest uczestnictwo w obchodach 102. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości, poprzez udział w stworzenie prac konkursowych na temat 

śladów niepodległości w najbliższym otoczeniu. 

• Celem merytorycznym jest przybliżenie mieszkańcom śladów dwudziestolecia 

międzywojennego w literaturze, źródłach historycznych, na fotografiach i we 

wspomnieniach ludzi. 

• Prace konkursowe będą rozpowszechniane za pośrednictwem mediów lub 

wykorzystane w inny sposób przez organizatora w celach edukacyjnych oraz 

promocyjnych. 

 

3. Przedmiot konkursu: 

• Tematem prac są: ślady dwudziestolecia w najbliższym otoczeniu na podstawie 

dostępnych źródeł historycznych: architektury, topografii, literatury, źródeł 

historycznych, fotografii, wspomnień. 

• Do konkursu można zgłaszać prace w następujących kategoriach: 

a) fotoreportaż (w dowolnej technice fotograficznej – analogowej lub cyfrowej). 

b) reportaż literacki (w pliku tekstowym pdf lub doc.). 

c) reportaż mieszany(tekst i fotografia, w dowolnej technice). 

d) inne: list, wiersz, relacja video, film, prezentacja. 

 

Powstałe prace mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Organizatora i 

innych stronach powiązanych z Organizatorem. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do wykorzystania prac dla własnych potrzeb marketingowych, na co każdy 

uczestnik wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin. 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

• Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy gminy Malczyce. 

• Praca może być indywidualna lub w zespołach.  

• Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

konkursu oraz, w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska na liście 

laureatów konkursu. 

 

5. Terminarz konkursu: 

• Prace konkursowe przyjmowane będą do 30.11.2020 r. 

• Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1 do 

regulaminu) należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Malczyce lub przesłać na 

adres e-mail promocja@malczyce.wroc.pl 

 

6. Ocena prac konkursowych: 

• Organizator powołuje komisje konkursową, która oceni prace konkursowe. 

• Dla każdego uczestnika przewidziana jest nagroda rzeczowa.  

• Dla zwycięzcy lub wyróżnionych prac przewiduje się nagrodę specjalną.  

• Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.malczyce.wroc.pl.  

• Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach konkursu drogą 

elektroniczną lub telefoniczną. 

 

 


