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REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH
pod patronatem Posła na Sejm RP Krzysztofa Sobolewskiego
§1

Organizatorzy i partnerzy: Starostwo Powiatowe w Dębicy; Poseł na Sejm RP Krzysztof Sobolewski
§2
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu dębickiego. Udział
uczniów w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
§3
Terminarz konkursu:
✓
✓

10 lutego 2021 roku – ogłoszenie informacji o konkursie;
do 12 marca 2021 roku (do godziny 15:30) – zgłoszenia do udziału w konkursie literackim i dostarczenie prac;
✓ do 31 marca 2021 ocena prac i ogłoszenie wyników konkursu.
§4
Karty zgłoszeniowe, oświadczenia Rodziców/Opiekunów oraz prace konkursowe należy dostarczyć
do 12 marca 2021 roku (do godziny 15:30) w jednej z trzech form:
1.) Mailowo na adres kultura@powiatdebicki.pl wraz ze skanami wypełnionych i podpisanych
oświadczeń.
2.) Pocztą tradycyjną (na adres Starostwo Powiatowe w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica)
z dopiskiem POWIATOWY KONKURS O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH.
3.) Złożyć w zaklejonej kopercie w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Dębicy,
(ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica) z dopiskiem na kopercie POWIATOWY KONKURS
O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
Do pracy konkursowej należy dołączyć załącznik nr 1 i 2 wypełniony przez Rodzica/Opiekuna
lub pełnoletniego uczestnika konkursu.
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§5
Cele konkursu:
✓
✓
✓
✓
✓

popularyzacja święta narodowego 1 marca – Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”;
zainteresowanie uczniów losami „Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych”;
utrwalenie w pamięci uczniów postaw i wydarzeń historycznych zasługujących na uznanie;
zwrócenie uwagi na wartości i ideały, którymi żyli niezłomni żołnierze tzw. „drugiej konspiracji”;
kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych w różnorodnej formie.
§6

Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z zakresu najnowszej historii Polski, działalności i funkcjonowania podziemnych struktur konspiracyjnych, tzw. „drugiej konspiracji niepodległościowej”,
ze szczególnym uwzględnieniem aspektów lokalnych i regionalnych.
Zadaniem konkursowym jest:
napisanie opowiadania związanego z historią „Żołnierzy Niezłomnych/Wyklętych”, rozgrywającego
się na tle wydarzeń z okresu 1944-1956, z udziałem prawdziwych bohaterów (mile widziane historie
osadzone w przestrzeni powiatu dębickiego, z bohaterami pochodzącymi z tych terenów). Przedstawione wydarzenia i epizody powinny być oparte na faktach historycznych.
Wymagania techniczne dotyczące pracy:
1.) Praca powinna składać się z min. 3, max. 5 stron formatu A4. Tekst znormalizowany – czcionka
Times New Roman, pkt. 12, odstęp (interlinia) 1, przypisy – czcionka Times New Roman, pkt. 10,
odstęp 1. Powyższe limity nie dotyczą zdjęć i grafik.
2.) Na odwrocie pracy powinny znaleźć się informacje: tytuł pracy, informacje o autorze oraz nazwa
szkoły.
3.) Na końcu pracy należy umieścić informacje dotyczące źródeł, z których korzystał uczeń przygotowujący pracę (wykaz literatury).
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora będzie zwracała szczególną uwagę na samodzielność wykonania pracy przez ucznia. W przypadku prac budzących wątpliwości samodzielnego wykonania przeprowadzony zostanie test antyplagiatowy. W przypadku wykrycia plagiatu lub naruszenia praw autorskich praca nie będzie podlegała ocenie.
Zachęca się nauczycieli i rodziców do zainteresowania uczniów tematyką podziemia niepodległościowego, podania przykładów bohaterów, przekazania wartościowych publikacji itp. Uprasza się
natomiast, aby nie pomagać uczniom w bezpośrednim przygotowaniu pracy.
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§7
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dębicy
(www.powiatdebicki.pl) oraz na profilu Facebook do 31 marca 2021 r.
§8
Prace literackie mogą być wykorzystane przez Organizatorów konkursu podczas wręczenia nagród
laureatom oraz publikowane w całości lub fragmentach na stronie i mediach społecznościowych Powiatu Dębickiego, a także do promocji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w latach
następnych.
§9
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi autorom i przechodzą na własność Organizatora konkursu.
Prace konkursowe mogą zostać użyte zgodnie z treścią § 8.
§ 10
Laureaci konkursu zostaną poinformowani o terminie wręczenia/odbioru nagród osobiście.
§ 11
Przyznaje się nagrody za miejsce I, II i III. Komisja konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień.
Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy, nagrody rzeczowe lub bony podarunkowe oraz
książki historyczne.

Załącznik 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
POWIATOWY KONKURS O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

Nazwa szkoły
……………………………………………………………………………………………….…
Adres szkoły:
……………………………………………………………………………………………….…
Telefon/fax, adres e-mail:
………………………………………………………………………………….………………
Adres e-mail oraz numer telefonu Opiekuna (nauczyciela, wychowawcy) ucznia biorącego udział
w konkursie
……………………………………………………………………………………………….…
Imię i nazwisko wraz z podaniem klasy i daty urodzenia uczestnika konkursu:
……………………………………………………………………………………………….…

O ś w i a d c z a m, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem POWIATOWEGO KONKURSU
O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH i akceptuję jego warunki.

..…………………………………… ..……………………………………
Data, imię i nazwisko Uczestnika, Pieczęć z adresem Szkoły

Załącznik 2

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych [zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z
późn. zmianami)].
…………………………………………………………...
(imię, nazwisko uczestnika konkursu)
na potrzeby KONKURSU O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH organizowanego przez: Starostwo
Powiatowe w Dębicy.
Oświadczam ponadto, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu [dostępnego m.in. na
stronie www.powiatdebicki.pl] oraz w całości rozumiem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

……………………………………….
(data i podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika)

