REGULAMIN KONKURSU
„Szczeciński Grudzień ’70”

I.

ORGANIZATORZY:

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Szczecinie
ul. Ogińskiego 15
oraz
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

II.
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie zadania w wybranej kategorii, która tematycznie
związana jest z wydarzeniami Grudnia ’70 w Szczecinie.
III.
Cele konkursu:
Celem konkursu jest upamiętnienie wydarzeń Grudnia’70 w Szczecinie, promocja wiedzy na
temat wydarzeń Grudnia’70, propagowanie twórczości literackiej i fotograficznej poprzez
nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym autorom.
IV.
Kategorie konkursowe:
Kategoria I- fotograficzna
Zadanie: Uczestnik powinien odnaleźć zdjęcie miejsc, ludzi, wydarzeń odbywających się w
Szczecinie w grudniu 1970 roku – i wykonać współczesną wersję tego zdjęcia.
Następnie należy zestawić oba zdjęcia i opisać ich historię.
Wykorzystując zdjęcie historyczne należy podać jego źródło i jeśli to możliwe - autora.
Zdjęcie współczesne powinno być autorstwa osoby biorącej udział w konkursie.
Kategoria II – literacka
Zadanie: Uczestnik powinien w sposób literacki opisać swoją historię związaną z wydarzeniami
Grudnia ’70 lub spisać historię świadka tych wydarzeń. Prace mogą być napisane w dowolnej
konwencji literackiej.
V.
Zasady uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez względu na wiek. Osoby
niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie,
wyrażoną w postaci oświadczenia zamieszczonego pod kartą zgłoszeniową.
2. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę w każdej z kategorii (łącznie maksymalnie 2
prace).
3. Prace konkursowe muszą być dziełami oryginalnymi, autorskimi, dotąd
niepublikowanymi i nienagradzanymi.
4. Praca literacka powinna mieć formę wypowiedzi tekstowej w dowolnej konwencji, w
języku polskim, a jej objętość nie może przekroczyć 1500 słów. Praca powinna być
napisana na komputerze i zapisana w formacie pdf.
5. Praca fotograficzna powinna być zestawieniem dwóch zdjęć:

- historycznego - obrazującego miejsce, wydarzenie, ludzi Grudnia ‘70. Wybierając
zdjęcie należy podać jego źródło i jeśli to możliwe - autora.
oraz
- współczesnego – nawiązującego do wybranego zdjęcia o charakterze historycznym
Zdjęcie musi być wykonane przez uczestnika konkursu.
Pracę należy zapisać w formacie jpg, krótszy bok zdjęcia powinien mieć minimum 1000
pikseli.
Do pracy należy dołączyć opis historii zdjęć w postaci wypowiedzi tekstowej w języku
polskim. Tekst powinien być zapisany na komputerze i zawierać maksymalnie 500
znaków.
6. Pliki z pracami konkursowymi należy nazwać wpisując imię i nazwisko uczestnika oraz
wybraną kategorię: np. Jan Kowalski fotografia lub Jan Kowalski praca literacka
7. Do pracy należy dołączyć skan wypełnionej i czytelnie podpisanej karty zgłoszenia
(dołączona do Regulaminu). Warunkiem przyjęcia pracy osoby niepełnoletniej jest
podpisanie przez opiekuna prawnego tej osoby oświadczenia umieszczonego na końcu
karty zgłoszeniowej.
8. Prace należy wysłać w formie elektronicznej w terminie 23.11 – 10.12.2020 roku na
adres email: grudzien70@zachpom.zhp.pl, temat emaila „Szczeciński Grudzień 70”.
9. Prace dostarczone po terminie lub dostarczone bez załączonej karty zgłoszeniowej
uczestnika nie będą brały udziału w konkursie.
VI.

Ocena prac

1. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna
nagrody we wszystkich kategoriach.
2. Prace literackie zostaną ocenione pod względem: oryginalności, zgodności pracy z
tematem, poprawności językowej, samodzielności wykonania, poprawności
historycznej i pomysłowości.
3. Prace fotograficzne zostaną ocenione pod względem: oryginalności, zgodności pracy z
tematem, samodzielności wykonania, poprawności historycznej i pomysłowości.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku
niezadowalającego poziomu artystycznego nadesłanych prac konkursowych.
5. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora
www.zachpom.zhp.pl
VII.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
1. Komisja konkursowa przyzna trzy nagrody rzeczowe w każdej kategorii:
I nagroda – za zajęcie I miejsca –nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
II nagroda – za zajęcie II miejsca –nagroda rzeczowa o wartości 300 zł
III nagroda – za zajęcie III miejsca –nagroda rzeczowa o wartości 200 zł

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i znaczki.

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora
www.zachpom.zhp.pl w dniu 23.12.2020 r. a laureaci zostaną powiadomieni o
wynikach mailowo lub telefonicznie.
4. Nagrody zostaną wysłane laureatom konkursu do dnia 30 grudnia 2020 roku na adres
korespondencyjny uczestnika podany w karcie zgłoszenia.
VIII.

Postanowienia końcowe:

1 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na cytowanie, powielanie i publikowanie nadesłanej
pracy konkursowej bez honorariów autorskich, w celach promocyjnych, w prasie, na
stronach internetowych Organizatorów oraz w wydawnictwach informacyjnopromocyjnych.
2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
zmianę warunków uczestnictwa w konkursie.
3 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za: nieprawidłowości powstałe w wyniku
zakłóceń sieci teleinformatycznych, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą
których uczestnik wysyła pracę konkursową oraz sposoby ich konfiguracji, a także
ustawienia występujące u operatorów sieci za pośrednictwem których są wysyłane
prace konkursowe.
4 Wszelkie reklamacje w związku z konkursem należy zgłaszać do Organizatorów na
piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od zakończenia konkursu. Reklamacje związane z konkursem
rozstrzygają Organizatorzy.
5 Poprzez udział w konkursie uczestnik podporządkowuje się postanowieniom
regulaminu konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
6 Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu.
7 Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez
Organizatorów w celach związanych z konkursem oraz wynikających z ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631), a w szczególności w celu
opublikowania wyników konkursu.
8 Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z art. 13 ust 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Uczestnikowi
przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Szczeciński Grudzień ’70”

Imię i nazwisko autora pracy: ……………………………………………………………………..
Wiek autora pracy: …………………………………………………………………………………….
Kategoria pracy
fotograficzna
tytuł pracy…………………………………………………….
literacka
tytuł pracy …………………………………………………..
Dane kontaktowe:
Adres e-mail …………………………………………………
Adres korespondencyjny …………………………………….
Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu „Szczeciński Grudzień ’70”.
Zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016,
poz.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu i
zamieszczenie nadesłanej pracy w materiałach konkursowych.
Czytelny podpis uczestnika
…………………………………………………..

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika konkursu

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
(imię nazwisko) ….....................................................................................................................

w konkursie „Szczeciński Grudzień ’70” organizowanym przez Chorągiew Zachodniopomorską
ZHP w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski oraz zgodnie z Ustawą z dn.
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922) wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu i zamieszczenie nadesłanej pracy
mojego dziecka w materiałach konkursowych.
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
………………………………………………………………………….

