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Regulamin konkursu historycznego 

na prezentację multimedialną 

„Świadkowie czasu” 

 

 

I. Cele konkursu:  

- zainteresowanie mieszkańców historią własnej gminy; 

-  poznanie tradycji i historii gminy; 

- rozwinięcie umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych; 

- rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych 

dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej; 

- promowanie talentów mieszkańców gminy; 

- motywowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

II. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Komarowie-Osadzie, 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie. 

III. Warunki przystąpienia do Konkursu: 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba w wieku 16+, mieszkająca (obecnie lub 

w przeszłości) na terenie gminy Komarów-Osada. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie regulaminu poprzez 

zaznaczenie „akceptuję postanowienia regulaminu konkursu „Świadkowie czasu” na 

karcie zgłoszeniowej dołączanej do przygotowanej prezentacji”. 

3. Prezentacje mają być związane z historią gminy, np. wydarzenia, miejsca, ludzie. 

IV. Sposób przygotowania prac: 

1. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point. 

2. Maksymalna objętość nie może przekraczać 50 MB. 

3. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min. 

4. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy. 

5. Płyta CD lub DVD musi zawierać we właściwym katalogu, oprócz samej prezentacji, 

także obiekty w niej wykorzystane (dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy, itp.), bez 

których może ona nie działać prawidłowo na innych komputerach.  

6. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej. 

7. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona i nie może naruszać praw 

autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją 

warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs 

zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia 

i inne materiały nie naruszają praw autorskich oraz uczestnicy posiadają prawa do 

wykorzystania wizerunku osób trzecich. 

8. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora niewyłączne prawa autorskie do 

nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym 
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zgodę na ich wykorzystanie w różnych materiałach informacyjnych organizatora lub 

instytucji, z którymi organizator współpracuje, m.in. druku w dowolnej liczbie 

publikacji i w dowolnym nakładzie, zamieszczenia ich (w formacie pdf) na stronie 

www.komarow.pl publiczne prezentacje, a także prezentowanie prac na wystawach 

związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Przystąpienie 

uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich 

nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych 

z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. 

9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne 

materiały nie naruszają praw autorskich. 

V. Zasady oceny przygotowanych prac: 

Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród i wyróżnień dla najlepszych prac. 

O podziale nagród decyduje komisja konkursowa, jej decyzja jest niepodważalna. Przy ocenie 

prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: 

1. Wartość historyczną oraz oryginalność prezentowanego materiału  

2. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji. 

3. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. 

4. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści. 

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie 

prawo do ich prezentowania na stronie Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie.  

VI. Termin i warunki dostarczania prac 

1. Prace należy złożyć na płycie CD/DVD lub innym nośniku wraz z kartą zgłoszeniową 

(załącznik do regulaminu) w sekretariacie szkoły lub Urzędu Gminy do dnia 7 marca 

2019 roku. 

2. Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane 

3. Nośnik (płyta CD/DVD/pendrive), na którym będzie zapisana prezentacja wraz z kartą 

zgłoszeniową (załącznik do Regulaminu) należy umieścić w zaklejonej kopercie z 

dopiskiem: Regulamin konkursu historycznego na prezentację multimedialną 

„Świadkowie czasu” 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 15 marca 2019 r.  

5. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas konferencji podsumowującej realizację działania 

„Świadkowie czasu”.  

6. Lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu 

Gminy w Komarowie-Osadzie. 

7. Informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana laureatom 

po rozstrzygnięciu konkursu. 

8. Prace wybrane przez Organizatora zostaną zaprezentowane podczas wystawy w czasie 

konferencji „Świadkowie czasu”. 
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VII. Dodatkowe informacje 

1. Osobą do kontaktu jest Pani Anna Kupiec-Niedźwiedź, tel. kontaktowy 515244215,  

e-mail: annakn68@gmail.com. 

2. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady konkursu zawarte 

w regulaminie. 

3. Odwołania nie będą uwzględnione. 

4. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.komarow.pl 
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