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REGULAMIN 

 WROCŁAWSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-LITERACKIEGO 

 "Życie od nowa w powojennym Wrocławiu" 

 

    

I. ORGANIZATORZY: 

Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu  we współpracy 

 ze Stowarzyszeniem Odra -Niemen. 

II. CELE: 

1. Upamiętnianie losów pierwszych powojennych mieszkańców Wrocławia. 

2. Bogacenie wiedzy historycznej na podstawie świadectw świadków wydarzeń. 

3. Rozwijanie zdolności literackich. 

4. Kształcenie postaw patriotycznych. 

III. UCZESTNICY KONKURSU: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów wrocławskich szkół. Uczestnicy konkursu 

reprezentują szkoły, w których się kształcą.  

2. Jury będzie oceniało prace  w trzech kategoriach wiekowych: 

a) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,  

b) uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych, 

c) uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

IV. ZADANIE KONKURSOWE: 

1. Przedmiotem konkursu jest napisanie pracy-na podstawie wspomnień, opowieści 

rodzinnych lub sąsiedzkich-o tym, jak wyglądało życie w powojennym Wrocławiu:  

Sybiraków, Kresowiaków, Powstańców Warszawskich i innych Polaków, których 

wojenne losy  po II wojnie światowej (1945-1956) przywiodły  do stolicy Dolnego 

Śląska. 
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2. Forma pracy-do wyboru spośród podanych: list, dziennik, pamiętnik, opowiadanie, 

esej. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU: 

1. Konkurs trwa od 15.09.2021 do  15.11.2021r. 

2. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: 

d) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,  

e) uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych, 

f) uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

3. Konkurs odbywa się  w trzech etapach:  

a) etap I (klasowy) i II (szkolny) – organizuje szkoła w terminie do  10.11.2022 r. 

b) etap III (powiatowy) – organizuje Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we 

współpracy  ze Stowarzyszeniem Odra -Niemen. 

4. Warunkiem udziału w etapie powiatowym konkursu jest przesłanie przez szkołę prac 

konkursowych w terminie do 15.11.2021r. pocztą mailową na adres: 

biuro@pamiecsybiru.wroclaw.pl   W temacie e-maila należy wpisać hasło: "Konkurs" 

i skróconą nazwę szkoły wraz z jej numerem. 

5.  Do prac konkursowych należy dołączyć czytelne skany/zdjęcia załączników 1, 2 i 3  

do Regulaminu: (Formularz  Zgłoszeniowy, Oświadczenie RODO uczestnika 

konkursu i Oświadczenie  RODO opiekuna merytorycznego). Oryginały dokumentów 

szkoły przechowują do końca roku szkolnego, a następnie niszczą w wybrany przez 

siebie sposób.  

6. Każda szkoła może nadesłać łącznie 4 prace konkursowe. 

7. Prace konkursowe muszą być przygotowane przez autorów indywidualnych. Nie będą 

oceniane prace zespołowe. 

8. Prace konkursowe muszą być niepowtarzalne i oryginalne, tzn. muszą stanowić 

przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu ustawy 

 z dn.4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych;  nigdzie wcześniej 

niepublikowane ani nieprzedstawiane w innych konkursach. 

9. Prace konkursowe, nie dłuższe niż 4 strony A4, należy zapisać w formacie pliku .doc  

lub .docx, czcionką Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 

znormalizowane-2,5 cm. 

10. Każda praca musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły. 
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11. Prace konkursowe przesłane po terminie lub przesłane bez wymaganych załączników 

nie będą uwzględniane. 

IV. KRYTERIA OCENIANIA: 

1. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.  

2. Komisja oceniająca będzie  zwracać uwagę na: 

a) spełnienie wymogów formalnych, 

b) zgodność pracy z tematem, 

c) wartość merytoryczną/historyczną  (np. daty, opisy miejsc, nazwy własne, zgodność z 

danymi  historycznymi, zdjęcia/dokumenty z domowego archiwum), 

d) walory językowe, 

e) poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, 

f) oryginalność/innowacyjność,  

g) ogólne wrażenie artystyczne. 

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

V. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY: 

1. W każdej grupie wiekowej laureatami zostaną uczniowie, którzy zajmą I, II i III miejsca. 

Jury ma prawo przyznać również co najwyżej 3 wyróżnienia. Komisja może rekomendować 

przyznanie nagród równorzędnych bądź może zarekomendować nieprzyznanie nagrody 

danego stopnia. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.pamiecsybiru.wroclaw.pl do dnia 

22  listopada 2021 r. 

3. Wręczenie nagród  nastąpi 26.11.2021r. Szczegółowe informacje o czasie i miejscu 

rozdania nagród  zostaną podane na stronie www.pamiecsybiru.wroclaw.pl w dniu ogłoszenia 

wyników.  Organizator wyśle zaproszenia dla laureatów drogą elektroniczną (na podany w 

formularzu adres e-mail szkoły).  

4. Główną nagrodą (dla laureatów i opiekunów) jest 3-dniowa wycieczka edukacyjna do 

Warszawy śladami miejsc pamięci, ufundowana przez Stowarzyszenie Odra-Niemen. Bliższe 

informacje o wycieczce zostaną przekazane nagrodzonym w późniejszym terminie. 

Laureaci i wyróżnieni otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Nagrodzone prace literackie zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.  

5.  Opiekunowie merytoryczni uczniów nagrodzonych otrzymają podziękowania. 

6.  Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie merytoryczni otrzymają drogą mailową 

(na adres szkoły) podziękowania za udział w konkursie. 

7.  Organizatorzy nie wysyłają nieodebranych nagród rzeczowych. 

http://www.pamiecsybiru.wroclaw.pl/
http://www.pamiecsybiru.wroclaw.pl/
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VI. INFORMACJE DODATKOWE:  

1. W przypadku małej liczby prac konkurs może zostać odwołany. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4.Wszystkie informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej organizatora: 

http://www.pamiecsybiru.wroclaw.pl 

5. Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie merytoryczni wyrażają zgodę na  przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu oraz jego promocji, a także na 

nieodpłatną publikację ich prac i  w razie wygranej na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 

na stronie internetowej organizatora http://www.pamiecsybiru.wroclaw.pl. (§ 6 ust. 1 pkt a i c 

oraz § 9 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE)  2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE.) 

6. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia 

związane z niewłaściwym działaniem serwerów lub poczty elektronicznej. 

7. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie 

praw autorskich w treści nadesłanych prac konkursowych. 

8. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie  zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

9. Organizatorzy niezwłocznie poinformują laureatów ze szkół podstawowych, czy konkurs 

został wpisany na listę konkursów premiowanych punktami rekrutacyjnymi. Taka informacja 

zostanie także umieszczona na stronie internetowej organizatora. 

VII. KONTAKT: 

Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru, ul. Wittiga 10, 51-628 Wrocław 

Tel. 608347349 (do prezes SPZS), e-mail: biuro@pamiecsybiru.wroclaw.pl  

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl 

http://www.pamiecsybiru.wroclaw.pl/
http://www.pamiecsybiru.wroclaw.pl/
http://www.wroclaw.pl/

