REGULAMIN KONKURSU
Moje korzenie
Historia i tradycja w moim domu, w moim regionie
Europejskie Dni Dziedzictwa 2008

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Moje korzenie – Historia i
tradycja w moim domu, w moim regionie” zwanym dalej w treści regulaminu
„konkursem”.
2. Organizatorami konkursu jest: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z
siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10/1 i Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji
Zabytków (KOBiDZ) z siedzibą w Warszawie, ul. SzwoleŜerów 9, zwani dalej
„organizatorami”.
3. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, zwani dalej „uczestnikami”. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i
moŜe do niego przystąpić nieograniczona liczba uczestników.
4. Nadesłanie do organizatorów prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją i
wyraŜeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.
§2
PRACE KONKURSOWE
1. Temat konkursu brzmi: „Moje korzenie. Historia i tradycja w moim domu, w moim
regionie”.
2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy z wykorzystaniem róŜnych środków
wyrazu (praca plastyczna, komiks, filmik, strona internetowa). Praca powinna być
wypowiedzią uczestnika konkursu na temat rodzinnych i regionalnych tradycji i
obyczajów. Uczestników zachęcamy, aby szczególną uwagę zwrócili na
wielokulturowość w historii rodziny i opisywanych regionów. Przygotowanie pracy
konkursowej powinno zostać poprzedzone etapem zbierania informacji na ww. temat za
pomocą róŜnych metod, np. wywiadem, obserwacją, analizą źródeł (faktograficznych i
ikonograficznych).
3. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić wykonaną ręcznie pracę plastyczną lub pracę
wykonaną za pomocą technik cyfrowych.
4. Uczestnicy konkursu podzieleni są na cztery grupy wiekowe:
- I. szkoła podstawowa – klasy 1-3
- II. szkoła podstawowa – klasy: 4-6
- III. gimnazjum
- IV. szkoła ponadgimnazjalna
5. W ramach konkursu przewidziane są następujące kategorie:
- I. szkoła podstawowa – klasy: 1-3
a) prace plastyczne (w dowolnej formie na papierze, np. rysunek, obrazek, wyklejanka,
kolaŜ itp.)
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- II. szkoła podstawowa – klasy: 4-6
a) prace plastyczne (w dowolnej formie na papierze, np. rysunek, obrazek, wyklejanka,
kolaŜ itp.)
b) komiks (max. 4 strony A4; na kaŜdej maksymalnie 9 klatek, dowolna technika:
rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia).
- III. gimnazjum
a) komiks (max. 4 strony A4; na kaŜdej maksymalnie 9 klatek, dowolna technika:
rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia).
b) film (60-sekundowy spot): rozdzielczość 640x480, kodek: DivX lub WMV 7/8, wielkość
do 30 MB.
- IV. szkoła ponadgimnazjalna
a) film (60-sekundowy spot): rozdzielczość 640x480, kodek: DivX lub WMV 7/8, wielkość
do 30 MB.
b) strona internetowa (musi być zamieszczona na ogólnodostępnym serwerze; musi się
składać ze strony głównej i od 3 do 5 podstron; powinna być zredagowana w języku
polskim)
6. Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie, zgodnie z obowiązującymi
normami prawnymi, oraz zgodnie z zasadami poprawności językowej.
7. Jeden uczestnik moŜe przesłać jedną pracę
8. KaŜda praca zgłoszona do konkursu musi być opisana, tzn. posiadać tytuł, imię i
nazwisko autora, adres zamieszkania, nr telefonu, rok urodzenia, klasę, którą
reprezentuje oraz nazwę i adres szkoły.
9. Przygotowane prace (na papierze lub na płycie CD, lub w przypadku strony
internetowej jej adres www) naleŜy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30
listopada 2008 roku, na adres: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul.
Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „Moje korzenie”
10. KaŜdy uczestnik konkursu, nadsyłając pracę, zgadza się na zamieszczenie jej kopii na
stronach internetowych CEO, EDD i KOBiDZ oraz wykorzystanie jej przy produkcji i
rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych.
11. Do kaŜdej przesłanej pracy uczestnicy muszą dołączyć oświadczenia dotyczące ochrony
danych osobowych i autorskich, które znajdują się na stronach: www.edd.com.pl i
www.ceo.org.pl . W przypadku niepełnoletności uczestnika stosowne oświadczenia
składa opiekun prawny. Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego
regulaminu.
§3
NAGRODY
1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz wyróŜnienia.
2. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego.
3. Szkoły oraz klasy, do których uczęszczają laureaci, zostaną wymienione w mediach.
4. Osoby, których prace zostały wyróŜnione, otrzymają pamiątkowe dyplomy „StraŜnik
Dziedzictwa Kulturowego”.
5. Kopie nagrodzonych i wyróŜnionych prac zostaną opublikowane w Internecie na
stronach EDD, CEO i KOBiDZ.
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§4
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Nadesłane prace, spełniające kryteria wymienione w dziale „Prace konkursowe”,
zostaną ocenione przez Komisję, wyłonioną przez organizatorów, według następujących
kryteriów:
- zgodność pracy z tematem,
- indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
- oryginalność środków wyrazu,
- wartość artystyczna.
2. Wybór laureatów nastąpi w styczniu 2009 r. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
powyŜszego terminu z przyczyn organizacyjnych przed rozpoczęciem lub w trakcie
trwania konkursu
3. Spośród prac biorących udział w Konkursie Komisja wybierze najlepsze, których autorzy
zostaną laureatami.
4. Nagrody będą wydawane w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez moŜliwości
wypłaty ich równowartości w gotówce.

§5
PRAWA AUTORSKIE
1. W przypadku pracy konkursowej w postaci strony internetowej, komiksu, pracy
plastycznej lub innej z wykorzystaniem wizerunków, utworów w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Nr 24, poz. 83,
danych osobowych osób trzecich (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, etc.) uczestnik
konkursu lub w przypadku osób niepełnoletnich jego opiekun prawny oświadczają, iŜ
posiadają prawa autorskie do ich publikacji oraz zezwalają właścicielom serwisu CEO,
KOBiDZ i EDD na publikację oraz nieodpłatne dowolne wykorzystanie nadesłanych
materiałów (fragmentów materiałów) do produkcji materiałów informacyjnych i
edukacyjnych. Wzór stosownego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu. Uczestnik konkursu lub w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny
oświadczają takŜe, iŜ osoby trzecie, których dane osobowe zostały wykorzystane w
pracy konkursowej, wyraziły zgodę na ich publikację.
2. Uczestnik konkursu lub w przypadku osób niepełnoletnich jego opiekun prawny,
odpowiadają za wszelkie roszczenia wobec osób trzecich i organizatorów, dotyczące
łamania praw autorskich i innych praw powstałych z tytułu umieszczonych na
zgłoszonych do konkursu pracach treści.
3. Organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści przesyłane i
udostępniane, w tym treści zawarte w umieszczonych na zgłoszonych stronach
internetowych linkach, odnośnikach lub reklamach innych stron internetowych, jak
równieŜ za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

§6
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Organizatorzy Konkursu nie przewidują moŜliwości zwrotu nadesłanych na Konkurs
prac.
2. Reklamacje związane z Konkursem naleŜy składać do Organizatorów Konkursu w
terminie do 9 lutego 2009 roku.
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3. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z członkami Komisji
Konkursowej.
4. Dokumentacja związana z przeprowadzonym Konkursem będzie przechowywana przez
okres 1 roku od daty wyłonienia laureatów Konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie
z przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuŜszy okres.
5. Uczestnicy Konkursu wyraŜają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
zakresie niezbędnym dla potrzeb projektu. Dane osób uczestniczących w konkursie
będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), dla celów przeprowadzenia Konkursu.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem udostępnienia go przez
Organizatora na stronie internetowej pod adresem: www.edd.com.pl i www.ceo.org.pl .
7. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie CEO i KOBiDZ na kaŜde
Ŝądanie uczestników Konkursu oraz na stronie internetowej www.edd.com.pl i
www.ceo.org.pl .
8. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres pocztowy KOBiDZ: ul. Kopernika 36/40, 00328 Warszawa, z dopiskiem „EDD - konkurs” lub mailową na adres konkurs@kobidz.pl z
dopiskiem „EDD” lub teŜ pod numer telefonu 022- 826 – 93 - 52, wew. 27, osoba
odpowiedzialna za konkurs: p. Adam Lisiecki
9. KOBiDZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników
projektu, poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej
projektu.
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