
REGULAMIN

1. Organizatorami konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, dzięki 
dofinansowaniu uzyskanemu z programu „DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2017. 

2. Celem konkursu jest zachęcenie młodego pokolenia do poznania i utrwalenia wspomnień swoich 
przodków oraz podzielenia się wrażeniami z przeprowadzonego wywiadu, by zachęcić innych do 
podobnego działania.

3. Przedmiotem konkursu jest opowiadanie o tym, jakim doświadczeniem była rozmowa z 
przodkami o ich wspomnieniach; czy i w jaki sposób wzbogaciła osobę przeprowadzającą wywiad.
Przykładowe pytania do przodków: Gdzie się urodzili? Skąd pochodzili? W jakich warunkach żyli? 
Co lubili robić w wolnym czasie? Czego się bali? Zabawna historia z ich życia. Jak podchodzili do 
konkretnego zagadnienia, które Cię interesuje (np. do wychowywania dzieci, przyrody, religii)?

4. Uczestnikiem konkursu może być każdy, bez względu na wiek, płeć, przynależność narodową, 
wyznawane poglądy polityczne i wierzenia religijne. 

5. Prace konkursowe – opowiadania o długości nieprzekraczającej 1 strony znormalizowanego 
maszynopisu, napisane w języku polskim – należy sporządzić w 3 egzemplarzach w postaci 
wydruków w formacie A4 o rozmiarze czcionki 12 punktów i dostarczyć do 6 listopada 2017 roku 
do godziny 12:00 pod adres:
Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
tel: 71/312-09-47, 785 922 332 w godzinach funkcjonowania Centrum
lub przesłać na adres mailowy: kultura@gckis.trzebnica.pl.

6. Każda praca powinna być opatrzona danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, nr telefonu, adres 
mailowy, zamieszkiwana miejscowość).

7. Konkursowe opowiadania podlegać będą ocenie przez jury, które powołują organizatorzy.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 listopada 2017 roku.

9. Zwycięskie prace zostaną opublikowane w lokalnych mediach oraz fanepage'u projektu 
„HISTORYzuj się” na Facebooku wraz z imieniem i nazwiskiem 

10. Pula przeznaczona na nagrody wyniesie 350 PLN brutto i zostanie rozdysponowana zgodnie z 
decyzją powołanego przez organizatorów jury w następujący sposób: I nagroda – 200 PLN brutto, 
II – 100 PLN brutto, III – 50 zł PLN brutto.

11. Odbiór nagród możliwy jest w ciągu 7 dni od jej zakończenia – osobiście w siedzibie GCKiS 
lub za pomocą przelewu bankowego na wskazany przez zwycięzców numer konta.

12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą 
przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu 
przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.

13. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki 
uczestnictwa.
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14. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych na konkurs prac.

15. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy 
na adres: kultura@gckis.trzebnica.pl. 
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