
 

 

Regulamin 

konkursu  „Opowiem Ci o Kresach” – wspomnienia, relacje, pamiątki. 

§ 1 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu „Opowiem Ci o Kresach” – wspomnienia, relacje, pamiątki 

jest Instytut Śląski z siedzibą w Opolu (dalej: Instytut, Organizator). 

   Współorganizatorem Konkursu jest: Stowarzyszenie „Opolscy Genealodzy”. 

2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

3. Przedmiotem Konkursu jest: 

– zapis wspomnień rodzinnych z Kresów Wschodnich, 

– opisanie relacji osób przybyłych z Kresów Wschodnich, 

– zebranie pamiątek z terenów Kresów Wschodnich wraz z ich opisem, 

– określenie dróg migracji z Kresów Wschodnich do Polski. 

4. Konkurs ma zasięg regionalny, obejmuje województwo dolnośląskie, opolskie  

i śląskie. 

§ 2 

Cel Konkursu 

1. Zebranie wspomnień i relacji osób, przybyłych po II wojnie światowej na Śląsk  

z Kresów Wschodnich. 

2. Zachowanie pamiątek z Kresów Wschodnich. 

3. Zebranie informacji o drogach powojennej migracji z Kresów Wschodnich na Śląsk 

oraz dzisiejszych miejsc zamieszkania Kresowian i ich potomków. 

4. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy o Kresach Wschodnich. 

5. Pogłębienie wiedzy o korzeniach rodzinnych. 

6. Budowanie świadomości udziału Kresowian w historii i rozwoju kultury Polskiej. 

7. Rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją. 

8. Kształtowanie szacunku dla historii Polski i dokonań naszych przodków. 

9. Umiejętność korzystania z różnych źródeł historycznych.  

§ 3 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych osób, które wyślą swoją pracę, 

zgodnie z niniejszym regulaminem, (dalej: Uczestnik). 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Śląskiego, członkowie 
zarządu Stowarzyszenia „Opolscy Genealodzy”, członkowie Komisji Konkursowej oraz 
ich najbliżsi. 

3. Uczestnikiem konkursu może być jedna osoba fizyczna lub zespół, liczący dwie osoby. 

4. Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową w danej kategorii. 



5. Do pracy należy dołączyć Formularz Zgłoszeniowy, zawierający dane personalne, 

teleadresowe i wymagane zgody, przedstawione w załączniku nr 1 niniejszego 

regulaminu 

6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że praca konkursowa jest 

wolna od praw i roszczeń osób trzecich – załącznik nr 2 lub 3 (w zależności od tego, 

czy uczestnik jest osobą pełnoletnią, czy niepełnoletnią). 

7. W przypadku gdy Uczestnik bierze udział w konkursie jako uczeń określonej jednostki 

oświatowej (przy udziale nauczyciela prowadzącego) należy wypełnić załącznik nr 4. 

8. Uczestnicy zobowiązani są do przesłania pracy konkursowej przesyłką pocztową lub 

dostarczenia jej osobiście do siedziby sekretariatu Organizatora konkursu. Adres 

sekretariatu Organizatora Konkursu: Instytut Śląski, 45–082 Opole ul. Piastowska 17  

z dopiskiem: Konkurs „Opowiem Ci o Kresach”. 

9. Termin składania prac: 1–31.01.2023 r. 

10. Praca konkursowa powinna być dostarczona do Organizatora w formie rękopisu lub 

wydruku komputerowego oraz na nośniku elektronicznym lub przesłana na adres 

sekretariat@instytutslaski.pl (z dopiskiem „Opowiem Ci o Kresach”). Praca 

konkursowa musi być podpisana przez autora/autorów imieniem i nazwiskiem. 

§ 4 

Przebieg Konkursu 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach: 

A. Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych 

B. Uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół 

ponadpodstawowych 

C. Pełnoletnie osoby fizyczne 

2. Zagadnienia i tematy prac konkursowych 

• Wspomnienia rodzinne Kresowian i ich potomków  

• Relacje osób z otoczenia, mających korzenie na Kresach Wschodnich 

• Opis biograficzny osoby pochodzącej z Kresów Wschodnich lub potomka Kresowian 

• Opowieść o wybranym miejscu na Kresach Wschodnich 

• Opis pamiątki pochodzącej z Kresów (zdjęcie, przedmiot; 1szt.), zawierający 

historię rodzinną z nią związaną.  

• Droga emigracji z Kresów Wschodnich na Śląsk  

• Utwór literacki 

3. Kryteria formalne 

a) Teksty: czcionka Times New Roman, styl normalny, rozmiar czcionki 12, 

maksymalna liczba stron w formacie A4 – 10, 

b) Rękopis: maksymalna liczba stron w formacie A4 – 10, 

c) Każda praca (z wyjątkiem utworu literackiego) musi posiadać komentarz autora/autorów, 

zawierający: krótką  biografię osoby, której dotyczy tekst oraz jej zdjęcie.  

d) Opis pamiątki powinien zawierać oprócz historii, zdjęcie np.: przedmiotu, budynku 

lub osoby z podaniem informacji: gdzie i kiedy zostało wykonane, opis osób 

znajdujących się na zdjęciu, przedmiotu lub obiektu budowlanego, jaką funkcję 

pełnił np. dom rodzinny, szkoła, kościół.  

e) Utwór literacki: maksymalna liczba stron w formacie A4 – 10, 

f) Praca musi zawierać bibliografię, w tym również internetową. 
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§ 5 

Komisja Konkursowa 

1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Instytut.  

2. Komisja odpowiada za prawidłowy przebieg Konkursu. 

3. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach: 

A. Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych 

B. Uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół  

            ponadpodstawowych 

C. Pełnoletnie osoby fizyczne 

4. Jury będzie oceniało prace według następujących kryteriów: 

– zgodność pracy z tematem 

– prawidłowa selekcja materiału 

– poprawność merytoryczna 

– samodzielność i oryginalność pracy 

– umiejętność znalezienia i zastosowania źródeł 

– walory estetyczne. 

§ 6 

Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w marcu 2023 r. Dokładna data zostanie podana  

w osobnej informacji na stronie internetowej Organizatora www.instytutslaski.pl.  

2. Lista autorów zwycięskich prac zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

www.instytutslaski.pl, na profilu Instytutu na Facebooku, ponadto Organizator 

skontaktuje się ze zwycięzcami mailowo lub telefonicznie. 

§ 7 

Nagrody 

1. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone na uroczystym spotkaniu w Instytucie Śląskim, 

termin i miejsce zostanie podane na stronie internetowej www.instytutslaski.pl. 

2. Istnieje możliwość odbioru nagród w innym terminie, w siedzibie Organizatora  

w Opolu, ul. Piastowska 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00,  

p. 303 (sekretariat). 

3. Prace nagrodzone oraz najciekawsze prace przesłane do Konkursu mogą zostać 

wykorzystane w przyszłości przez Organizatora w formie wystawy, publikacji lub  

w innej formie, popularyzującej temat Kresów Wschodnich. 

4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody lub wyróżnienia, 

w sytuacji gdy nie będzie prac, spełniających kryteria konkretnej nagrody czy 

wyróżnienia. 

5. Komisja konkursowa, w wyjątkowej sytuacji, może przyznać nagrodę lub wyróżnienie 

specjalne za pracę o szczególnych walorach, wykraczających poza kryteria oceny. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej www.instytutslaski.pl  

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin  

i opisane w nim warunki uczestnictwa. 
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3. Uczestnik Konkursu poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i 

sposobem ogłaszania wyników.  

4. Każdy Uczestnik konkursu, nadsyłając pracę, zgadza się na zamieszczenie jej treści na 

stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystanie jej przy produkcji  

i rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych, wystawach, 

publikacjach i innych, promujących wiedzę i pamięć o Kresach Wschodnich. 

5. Każdy Uczestnik konkursu, nadsyłając pracę konkursową, przekazuje nieodpłatnie na 

rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, (jako utworu w 

rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Organizator 

może korzystać z całości lub fragmentów pracy konkursowej na wszystkich znanych 

polach eksploatacji na terenie Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami. 

6. Organizator, w razie zaistnienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć, 

zastrzega sobie prawo do zmian w każdym czasie treści niniejszego regulaminu i 

aktualizacji jego brzmienia na swoich stronach internetowych. 
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