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    Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
          Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

                                      

Regulamin Konkursu Historycznego o Dolinie Karpia 

 

czyli młodzi spisują wspomnienia starszych pokoleń 
 

Organizatorzy konkursu 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania. 

2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest kierownik LGD: Barbara Petek- 

Matuła tel. 795 584 518 

3. Organizacja konkursu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach 

Działania 431 Funkcjonowanie LGD, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007–2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007–2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Cele konkursu 

§ 2  

1. Celem konkursu jest: 

a) stworzenie i umocnienie więzi oraz dialogu pomiędzy pokoleniami,  

b) włączenie starszego pokolenia mieszkańców w popularyzowanie wiedzy o historii 

i kulturze lokalnej, 

c) rozwijanie w środowisku edukacyjnym zainteresowania wspomnieniami starszego 

pokolenia mieszkańców, 

d) kształtowanie wśród uczniów tożsamości regionalnej i przywiązania do miejsca, z którego 

pochodzą. 

 

Uczestnicy i kategorie wiekowe 

§ 3 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół: 

a) gimnazjalnych, 
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mających siedzibę na terenie Doliny Karpia 

2. Konkurs organizowany jest w jednej kategorii: 

a) szkoły gimnazjalne. 

3. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: 

a) szkolnym, 

b) regionalnym (na poziomie obszaru  Doliny Karpia). 

 

Zadania do wykonania 

 

§ 4 

 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest przeprowadzenie wywiadu z osobą należącą do starszego 

pokolenia mieszkańców (powyżej 60 lat) jednej z gmin Doliny Karpia 

2. Tematem wywiadu będą osobiste wspomnienia rozmówcy, dotyczące jego dzieciństwa 

i młodości. Wspomnienia mają nawiązywać do następującej tematyki: 

a) szkoła i nauka, 

b) czas wolny, 

c) obowiązki domowe, 

d) obrzędy i zwyczaje związane z obchodami świąt 

i być związane z miejscowościami położnymi na terenie gmin Doliny Karpia 

3. Na podstawie informacji uzyskanych podczas wywiadu uczestnik zredaguje pracę 

(opowiadanie lub inna forma relacji) nie przekraczającą 4 stron maszynopisu A4 (czcionka 

Times New Roman rozmiar 12, odstępy 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm). Praca wraz z 

elektronicznymi załącznikami (płyta CD/DVD) będzie przedmiotem oceny.  

4. Do pracy należy dołączyć wypełnioną metryczkę, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Prace podpisane wyłącznie tytułem wskazanym w metryczce należy złożyć w formie: 

a) papierowej, 

b) edytowalnej, zapisanej na elektronicznym nośniku danych (płyta CD/DVD).  

6. Do pracy mogą zostać dołączone na nośniku elektronicznym zapisane w formie cyfrowej 

fotografie lub skany związane z tematem pracy (np. zdjęcia dokumentów, stare fotografie, 

zdjęcia rekwizytów – narzędzi, zabawek, strojów itp.). 

7. Informacje dodatkowe dotyczące sposobu przeprowadzenia wywiadu i zredagowania pracy 

konkursowej zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 

Zgłoszenia do konkursu 

§ 5 

1. Szkoła zgłasza swój udział w konkursie przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu oraz przesłanie go e-mailem, pocztą 

lub faksem na adres: Stowarzyszenie Dolina Karpia, 32-640 Zator, ul. Rynek 2, e-mail: 

biuro@dolinakarpia.org , fax/33 8410 584. 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 15.12.2014 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia 

do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia).  

 

mailto:biuro@dolinakarpia.org


Stowarzyszenie Dolina Karpia 

ul. Rynek 2, 32-640 Zator 

tel. 33/8410584 

www.dolinakarpia.org, biuro@dolinakarpia.org 
 
 

 

Etap szkolny 

§ 6 

1. Etap szkolny konkursu przeprowadza szkolna komisja konkursowa powołana przez 

dyrektora szkoły. 

2. Do zadań szkolnej komisji konkursowej należy w szczególności: 

a) rozpowszechnienie informacji o konkursie wśród uczniów; 

b) zebranie prac od uczestników; 

c) wybór prac, które zostaną zakwalifikowane do regionalnego etapu konkursu; 

d) skompletowanie szkolnej dokumentacji konkursowej zgodnie z protokołem stanowiącym 

załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.  

3. Nauczyciele uczestniczący w pracach szkolnej komisji konkursowej otrzymają 

od organizatora konkursu zaświadczenia potwierdzające udział w realizacji tego zadania. 

4. Szkolna komisja konkursowa na podstawie kryteriów opisanych w § 7 ust. 2 dokonuje oceny 

prac złożonych w szkolnym etapie konkursu i kwalifikuje nie więcej niż trzy z nich do etapu 

regionalnego.  

5. Szkolna komisja konkursowa składa prace zakwalifikowane do etapu regionalnego oraz 

pozostałą dokumentację konkursową w terminie do 22 grudnia 2014 r. w Biurze 

Stowarzyszenia Dolina Karpia, Zator ul. Rynek 2 

 

Kryteria oceny regionalnej 

§ 7 

1. Ocenie podlegają wyłączenie prace przygotowane w sposób określony w § 4 

i zakwalifikowane do oceny w etapie regionalnym przez szkolną komisję konkursową. 

2. Kryteria oceny prac i ich wartość punktowa:  

a) wartości dokumentalne i poznawcze: od 0 do 20 pkt;  

b) poprawność językowa i ortograficzna: od 0 do 10 pkt; 

c) materiały dodatkowe w formie elektronicznej: od 0 do 10 pkt;  

d) wkład pracy własnej: od 0 do 10 pkt. 

 

Jury 

§ 8 

1. Ocena prac zostanie przeprowadzona przez jury powołane przez Zarząd Stowarzyszenia 

Dolina Karpia 

2. W skład jury wejdą w szczególności przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji działających 

na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa lokalnego z terenu gmin tworzących Dolinę 

Karpia. 

3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie jury wybiorą spośród siebie przewodniczącego i jego 

zastępcę, mogą także przyjąć regulamin pracy.  

4. Członkowie jury nie mogą brać udziału w przygotowaniu prac konkursowych ani w ich 

ocenianiu na etapie szkolnym.  
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5. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

 

Zwycięzcy i nagrody 

§ 9 

1. Na podstawie oceny dokonanej przez jury w każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody 

dla autorów prac, które uzyskają trzy najwyższe wyniki oceny.  

2. Jury może przyznać wyróżnienia i nagrody specjalne. 

3. Przewidywane nagrody dla autorów trzech najwyżej ocenionych prac w każdej z kategorii 

to: 

a) tablet; 

b) czytnik e-book; 

c) rower. 

4. Szkoły, z których będą pochodzić autorzy najwyżej ocenionych prac w każdej z kategorii 

otrzymają nagrodę w formie pomocy dydaktycznej o wartości do 300,00 zł brutto; wybór 

nagrody będzie skonsultowany ze szkołą.  

5. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. 

6. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia po konsultacji z członkami jury może podjąć decyzję 

o wydaniu publikacji zawierającej materiały złożone w ramach konkursu.  

7. Informacja o wynikach oceny prac będzie zamieszczona na stronie www.dolinakarpia.org 

oraz przesłana drogą elektroniczną do szkół  biorących udział w konkursie.  

8. Planowany termin zakończenia oceny prac to 12 stycznia 2015 r. 

9. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia może postanowić o zorganizowaniu uroczystego 

podsumowania konkursu. 

 

Prawa autorskie 

§ 10 

1. Prace złożone w konkursie nie będą zwracane autorom.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac uczestników konkursu 

w przedsięwzięciach służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia oraz ich 

nieodpłatnego publikowania we fragmentach lub w całości – z zachowaniem praw 

autorskich. 

3. Autorzy prac konkursowych zachowują prawo do samodzielnego publikowania swoich prac 

konkursowych, pod warunkiem zamieszczenia informacji o następującej treści: „Praca 

została przygotowana i wykorzystana w Konkursie Historycznym o Dolinie Karpia czyli 

młodzi spisują wspomnienia starszych pokoleń» organizowanym przez Stowarzyszenie 

Dolina Karpia”. 

4. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

 

Postanowienia ogólne 

http://www.dolinakarpia.org/


Stowarzyszenie Dolina Karpia 

ul. Rynek 2, 32-640 Zator 

tel. 33/8410584 

www.dolinakarpia.org, biuro@dolinakarpia.org 
 
 

§ 11 

1. Konkurs Historyczny o Dolinie Karpia rozpocznie się akcją informacyjno-promocyjną 

podczas Festiwalu Doliny Karpia 2014. 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz na 

stronie www.dolinakarpia.org  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Zarząd 

Stowarzyszenia Dolina Karpia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu. 

5. Informacja o zmianach w regulaminie zostanie opublikowana na stronie 

www.dolinakarpia.org oraz rozesłana drogą elektroniczna do szkół biorących udział 

w konkursie. 
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