
REGULAMIN  KONKURSU 

 „Aby umarli mogli żyć” 

 

I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”. 

2. Konkurs jest ważnym elementem projektu Muzeum Historii Polski pod nazwą Patriotyzm Jutra, 

w którym bierze udział Iwonickie Stowarzyszenie.  

3. Efektem finalnym projektu będzie interaktywny plan starego cmentarza z zaznaczonymi grobami 

osób znaczących dla Polski i/lub naszego, iwonickiego środowiska, z opisem ich dokonań. 

Wydany zostanie też Informator o starym cmentarzu zawierający opisy dokonań wybranych osób 

znaczących pochowanych na cmentarzu. 

II. Cel konkursu  

1. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do zagłębienia się w historię Ziemi Iwonickiej 

i życiorysy ludzi, którzy tę historię tworzyli, a następnie spoczęli na iwonickim starym cmentarzu. 

2. Efektem pracy uczestnika ma być opis dokonań życiowych charakteryzowanej osoby, które były 

skierowane na szeroko rozumianą służbę Polsce i/lub aktywne przyczynienie się do rozwoju naszego 

iwonickiego środowiska. Opis może dotyczyć osoby z listy zmarłych wybranych przez Organizatora, 

stanowiącej załącznik do Regulaminu, lub innej, której zasługi do tej pory nie były znane, a zasługuje 

na zapisanie w ludzkiej pamięci. 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie i procedury oceniania prac  

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. 

2. Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 

3. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach: 

- kategoria I- szkoły gimnazjalne 

- kategoria II- szkoły ponadgimnazjalne.  

4. Konkurs ma przebieg jednoetapowy. 

5. Praca konkursowa powinna mieć formę noty biograficznej, która w założeniach projektu zostanie 

umieszczona w wersji interaktywnej planu cmentarza przy opisie danego grobu oraz w Informatorze 

o starym cmentarzu. Załącznikami do pracy mogą być archiwalne zdjęcia ukazujące opisywaną osobę 

oraz różnego rodzaju dokumenty lub wycinki prasowe potwierdzające dokonania tej osoby. 

6. Objętość pracy wraz ze stroną tytułową oraz stroną końcową zawierającą oświadczenia nie może 

przekraczać 5 stron formatu A4, pisanych w edytorze Word czcionką Times New Roman o wysokości 

12 pkt. z interlinią 1,5 wiersza, przy zachowaniu standardowych marginesów 2,5 cm. 

7. Na stronie tytułowej pracy należy umieścić następujące informacje: tytuł pracy zawierający 

nazwisko osoby, której dotyczy sporządzona nota biograficzna, imię i nazwisko autora, jego wiek 

oraz nazwę szkoły. Jeśli praca była pisana przy współudziale osoby dorosłej należy umieścić imię 



i nazwisko opiekuna/nauczyciela/rodzica. Prace bez powyższych informacji nie wezmą udziału 

w konkursie ze względów formalnych. 

Na ostatniej stronie pracy należy umieścić oświadczenia o następującej treści:  

Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie fragmentów pracy konkursowej 

przez Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w różnych formach publikacji 

pokonkursowych, w ramach konkursu „Aby umarli mogli żyć”. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej 

organizatorów z możliwością ich poprawiania, we wszelkich działaniach związanych z konkursem 

„Aby umarli mogli żyć”. 

Zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

Pod oświadczeniami autor obowiązkowo składa swój podpis, a w przypadku osób niepełnoletnich 

swój podpis składa również rodzic lub prawny opiekun ucznia. 

8. Każdy z uczestników może przygotować nie więcej niż dwie prace.  

9. Dopuszcza się prace zbiorowe pisane przez nie więcej niż dwie osoby. 

10. Praca konkursowa może opierać się na źródłach internetowych ale nie może być plagiatem np. 

kopią wpisu z Wikipedii. Praca na ostatniej stronie musi zawierać informację o źródłach, z których 

autor korzystał. Oprócz wydawnictw pisemnych i elektronicznych, źródłem mogą być opracowania 

wspomnień lub wywiadów przeprowadzonych przez uczestnika konkursu, dokumentów rodzinnych 

lub historycznych relacji. 

11. Prace konkursowe należy dostarczyć Komisji w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej. 

Wersję papierową wraz z ewentualnymi załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej, opisanej 

kopercie wychowawcy klasowemu. Wersję elektroniczną, bez załączników, należy przesłać na adres 

poczty e-mail Stowarzyszenia: ocaliwonicz@op.pl  

Organizator konkursu zapewnia, że adresy e-mail autorów prac nie będą publicznie ujawnione 

i zostaną trwale usunięte po zakończeniu projektu (20.12.2017 r.). 

Zakończenie przyjmowania prac konkursowych przez wychowawców i odbioru wersji 

elektronicznych nastąpi w dniu 19.06.2017 r. o godz. 20.00.  

12. Prace oceniane będą przez Komisję powołaną przez Organizatora, w której składzie zasiądą 

osoby trwale związane z Iwoniczem, znające jego historię, w tym nauczyciele historii i języka 

polskiego. 

13. Komisja Konkursowa wyżej oceniać będzie noty biograficzne osób do tej pory mało znanych, do 

których uzyskanie informacji wiązało się z dużym nakładem pracy i pomysłowości autora. 

Punktowana będzie zawartość rzeczowa biografii zgodna z celem konkursu, o którym mowa 

w punkcie II.2 Regulaminu. 

14. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Iwonickiego Stowarzyszenia: 

www.ocaliwonicz.pl 

Na stronie tej umieszczona zostanie lista osób znaczących wybranych przez Zarząd Stowarzyszenia 

oraz wskazówka pomocna do sporządzenia pracy konkursowej w postaci noty biograficznej. 

 



IV. Postanowienia końcowe  

1. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Stowarzyszenia. Załączniki 

do prac konkursowych w postaci zdjęć, wycinków z gazet, legitymacji do otrzymanych odznaczeń 

itp., po utrwaleniu na nośnikach elektronicznych zostaną zwrócone uczestnikom konkursu.  

2. Możliwe jest wykorzystanie fragmentów prac konkursowych przez Zespół Redakcyjny, 

przygotowujący opisy do interaktywnego planu cmentarza i do Informatora o starym cmentarzu.  

3. Ogłoszenie wyników konkursu przez Organizatora nastąpi w pierwszej dekadzie lipca na stronie 

www.ocaliwonicz.pl. 

4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa. Najlepsze prace konkursowe zostaną 

nagrodzone. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone podczas październikowego koncertu 

podsumowującego realizację projektu „Aby umarli mogli żyć”.  

5. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapewnieniem przez Uczestnika, że nie narusza 

ona praw autorskich osób trzecich i wyrażeniem zgody na publikację fragmentów jego pracy. 

 

 

Organizator Konkursu 

Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” 

 

 

 


