
 

REGULAMIN 1 EDYCJI KONKURSU  

„TELL YOUR STORY – OPOWIEDZ WASZĄ HISTORIĘ!” 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Konkurs „Tell Your story – Opowiedz Waszą historię!”, ma charakter edukacyjny. Jego celem jest 

zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski przez zachęcenie ich do poszukiwań  

w swoich rodzinach lub społecznościach lokalnych osób, które pamiętają czasy obalenia 

komunizmu w Polsce i transformacji ustrojowej w latach 90 oraz pokazanie tych historii  

w dowolnej utrwalonej formie. 

§ 2 

Organizatorem Konkursu jest Gmina Starachowice, zwana dalej „Organizatorem”, z siedzibą  

w Starachowicach (27 – 200) przy ul. Radomskiej 45. Jednostką organizującą przebieg konkursu 

jest Urząd Miejski w Starachowicach.  

§ 3 

Konkurs jest częścią projektu „Revision – Remembering the Past, Envisioning the Future” 

(tyt. polski – „Rewizja – Pamiętając o przeszłości, Przewidując przyszłość”), który jest 

realizowany w ramach Programu Europa dla Obywateli. Liderem projektu jest Commune de 

Haybes (Gmina Haybes) z Francji, a Gmina Starachowice pełni rolę partnera projektu. 

 

Uczestnicy Konkursu. Zasady uczestnictwa w konkursie 

§ 4 

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy do dnia 4 

grudnia 2019 r. włącznie ukończą 18 lat.  

2. Uczestnik konkursu musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu min. 

podstawowym. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Uczestnik winien jest mieć aktualny paszport lub dowód osobisty. 

 

 

 



 

Zadania uczestników konkursu 

§ 5 

1. Głównym zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie prawdziwej historii 

członka swojej rodziny lub społeczności lokalnej, w której mieszka, jak dana osoba 

pamięta czasy obalenia komunizmu w Polsce i transformacji ustrojowej. 

2. Organizator konkursu nie narzuca formy ani objętości pracy. Może to być esej, 

reportaż, film, podcast, plakat, obraz itp.  

3. Autor pracy zobowiązany jest do przesłania pracy w nieprzekraczalnym terminie do 

16 października 2019 r. do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim  

w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice z dopiskiem „Konkurs: „Tell 

Your story – Opowiedz Waszą historię”. 

4. Prace w formie filmu, nagrania dźwiękowego lub innej formy multimedialnej, muszą 

być nagrane na płytę CD/DVD lub pendrive.  

5. Wraz z pracą, Uczestnik konkursu załącza – Formularz konkursowy, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy na dzień 16 października 

2019 r. Uczestnik nie ukończył 18 lat, formularz podpisuje również rodzic lub opiekun 

prawny Uczestnika. 

6. Niedopuszczalne jest nadesłanie cudzego tekstu, czyli plagiatu własności 

intelektualnej. Praca musi być zrobiona samodzielnie, a ewentualne zapożyczenia, 

cudze artykuły, książki, odczyty i inne materiały, stanowiące integralną część pracy 

konkursowej, muszą być wyraźnie oznaczone z podaniem twórcy i źródła 

zapożyczenia. 

7. Przesłane po terminie prace nie zostaną ocenione przez komisję konkursową. 

Tryb oceny prac konkursowych; nagrody 

§ 6 

1. Oceny prac dokonuje komisja konkursowa, składająca się z min. 3 osób, która 

zostanie powołana przez Prezydenta Miasta Starachowice. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru członków komisji 

konkursowej, włącznie z możliwością powołania osób niebędących pracownikami lub 

współpracownikami Organizatora. 

3. Kryteriami podlegającymi ocenie będą w szczególności: zawartość merytoryczna, 

kreatywność oraz walory edukacyjne i artystyczne nadesłanych prac. 

4. Laureatem, czyli zdobywcą pierwszego, miejsca zostanie Uczestnik, który otrzyma 

największą liczbę punktów. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień autorom prac, które 

mimo spełnienia na wysokim poziomie kryteriów o których mowa w pkt. 3, nie zajmą 

pierwszego miejsca w konkursie. 

6. Komisja konkursowa jest zobligowana do sporządzenia protokołu po zakończeniu 

swoich prac. 

 



 

§ 7 

1. Ustala się następujące nagrody konkursowe: 

a. dyplomy - otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu; 

b. wyróżnienia – otrzymają uczestnicy, którzy przedstawią wysokiej jakości prace; 

c. powerbanki o pojemności 20 000 mAh – dla osób, które zajmą miejsca 2 oraz 3; 

d. wyjazd edukacyjny do Portugalii oraz powerbank o pojemności 20 000 mAh – 

otrzyma uczestnik, który przedstawi najlepiej ocenioną przez komisję pracę. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość nagradzania prac konkursowych osób, które 

nie zostały laureatem, a których prace zostały wyróżnione przez komisję konkursową. 

3. Osoby wyróżnione automatycznie znajdą się na liście rezerwowej i w przypadku 

rezygnacji z wyjazdu Laureata konkursu, osoba z największą liczbą punktów 

zakwalifikuje się do wyjazdu. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, 

uniemożliwiających wręczenie którejkolwiek z nagród, o których jest mowa w ust. 1, 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagrody. 

5. Organizator zobowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku  

i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. W celu wykonania 

tych czynności Organizator zbierze od Laureata następujące dane osobowe: imię, 

nazwisko, Pesel oraz adres zamieszkania. 

§ 8 

1. Wyjazd edukacyjny, stanowiący nagrodę dla Laureata konkursu odbędzie się w dniach 

4-7 grudnia 2019 r. 

2. Uczestnik będzie częścią oficjalnej delegacji, którą wyznaczy Prezydent Miasta 

Starachowice.  

3. Organizator zapewnia przelot z Polski do Portugalii i z powrotem z bagażem 

kabinowym, noclegi oraz pełne wyżywienie. Laureat jest zobowiązany wykupić 

ubezpieczenie podróżne i być w posiadaniu karty EKUZ. 

 
Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych 

§ 9 

1. Uczestnicy konkursu, z chwilą przesłania prac konkursowych udzielają organizatorowi 

oraz partnerom nieodpłatnej, wyłącznej i nieograniczonej w czasie licencji na 

wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzanie do pamięci 

komputera i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym 

drukarską, cyfrową i elektroniczną, 

b. w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, na terenie 

krajów Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej, które uczestniczą  

w Programie Europa dla Obywateli, 



 

c. publiczne udostępnianie wersji elektronicznej w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych, 

d. publiczna prezentacja. 

§ 10 

1. Uczestnik konkursu (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku uczestników 

niepełnoletnich w chwili składania prac), przystępując do konkursu, wyraża zgodę na 

przetwarzanie przez organizatora oraz partnerów swoich danych osobowych  

w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych  

i podatkowych. 

2. Wszelkie informacje o konkursie, w tym Regulamin i Formularz konkursowy, znajdują 

się na stronie: https://www.starachowice.eu.    

3. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne  

z rezygnacją z udziału w konkursie. 

Postanowienia końcowe 

§ 11 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie 

dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu 

ich na stronie internetowej organizatora. 

§ 12 

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu. 

§ 13 

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego. 

 


