
REGULAMIN KONKURSU 
UPAMIĘTNIANIE MIEJSC PAMIĘCI

organizowanego w ramach realizacji zadania pn. Renowacja Pomnika Poległym w 1939 roku
Program: Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017 

współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego

§ 1
Cele Konkursu:
Celem Konkursu jest:

1) poszerzenie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży dotyczącej „Małej Ojczyzny”- Gminy 
Oświęcim, pobudzenie szacunku do bohaterów i ich czynów podczas kampanii wrześniowej 
oraz II wojny światowej;

2) ożywienie zdolności artystycznych i literackich,
3) rozwijanie umiejętności pracy w zespole;
4) uczenie zasad zdrowej rywalizacji.

§ 2
Organizator Konkursu:

1) Organizatorem Konkursu jest: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2) Adres Organizatora:

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim, Brzezinka ul. Sportowa 9, 
32-600 Oświęcim tel. (33) 8431075, fax . (33) 8431075

3) Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:
Robert Grabowski, tel. (33) 8431075
e-mail: oksir@oksir.gminaoswiecim.pl

4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§ 3
Założenia organizacyjne

1) Organizacja konkursu oraz nagrody są finansowane przez Ośrodek Kultury Sportu  i 
Rekreacji Gminy Oświęcim w ramach realizacji zadania pn. 
Renowacja Pomnika Poległym w 1939 roku

Program: Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017 
współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego

2) Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy Oświęcim w dwóch 
kategoriach wiekowych:

• przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych klasy I-III - konkurs plastyczny 
• uczniowie szkół podstawowych klasy od IV-VII i klas gimnazjalnych – konkurs literacki, 

1) Udział w konkursie jest bezpłatny.
2) Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora w obu 

kategoriach wiekowych. W każdej z kategorii zostanie przyznane  miejsce I, II oraz III za 



które wręczone zostaną nagrody. 
3) Konkurs przeprowadzony zostanie w miesiącu listopadzie 2017 

§ 4
Konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów klas IIII:

1) uczestnikiem konkursu może być każde dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia, ale jest 
w przedziale wiekowym od 4 roku życia do III klasy szkoły podstawowej

2) tematem pracy jest „Pomnik Nike w Rajsku” ( Pomnik jako współczesne miejsce pamięci) 
3) prace wykonane w formacie A4 w dowolnej technice
4) do każdej pracy wydrukowany musi być załącznik pobrany ze strony OKSiR-u, na którym 

znajdzie się: tytuł, imię i nazwisko autora, oraz opiekuna, adres szkoły lub przedszkola. 
Mogą być prace autorów nie reprezentowanych przez żadną instytucję oświatową, w takich 
przypadkach należy podać miejsce zamieszkania;

5) prace należy przekazać w terminie do dnia  30.11.2017 r. do siedziby OKSiR.  Wyniki, 
ogłosi organizator konkursu na stronie internetowej, a laureaci zaproszeni zostaną na 
widowisko, które odbędzie się 10.12.2017 r. o godzinie 17:00 w sali widowiskowej Domu 
Ludowego w Grojcu, po którym odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

§ 5
Konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych klasy od IV-VII i klas gimnazjalnych 

1) uczestnikiem konkursu literackiego może być uczeń szkoły podstawowej klasy od IV-VII 
i klas gimnazjalnych

2) temat pracy: „Bohater wrześniowy” 
3) forma epicka
4) do każdej pracy wydrukowany musi być załącznik pobrany ze strony OKSiR-u, na którym 

znajdzie się: tytuł, imię i nazwisko autora, oraz opiekuna, adres szkoły. Mogą być prace 
autorów nie reprezentowanych przez żadną instytucję oświatową, w takich przypadkach 
należy podać miejsce zamieszkania;

5) prace należy przekazać w terminie do dnia  30.11.2017 r. do siedziby OKSiR.  Wyniki, 
ogłosi organizator konkursu na stronie internetowej, a laureaci zaproszeni zostaną na 
widowisko, które odbędzie się 10.12.2017 r. o godzinie 17:00 w sali widowiskowej Domu 
Ludowego w Grojcu, po którym odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

§ 6
Postanowienia końcowe:

1) Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach 
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, 
optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a 
także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji funduszy 
unijnych oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

2) Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

3) Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 
Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

4) Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 
Konkursową.

5) Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka Kultury Sportu i 
Rekreacji Gminy Oświęcim www.oksir.oswiecim-gmina.pl

http://www.oksir.oswiecim-gmina.pl/

