
Regulamin
Miejskiego Konkurs Historycznego (konkurs cykliczny)

„Bohater w mojej rodzinie” 
 

Organizatorzy:
–Stowarzyszenie Koło Bialczan
–Wydział Edukacji Urzędu Miasta Biała Podlaska,
–Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej,
–Rotary Club Biała Podlaska,
–Bialska Rada Seniorów

Patronat honorowy:
–Pan Andrzej Czapski Prezydent Miasta Biała Podlaska
–Pan Tadeusz Łazowski Starosta Bialski

Patronat medialny: 
–„Słowo Podlasia”,

Cele konkursu:
–pokoleniowe przekazywanie wiedzy związanej z historią naszego regionu,
–rozbudzenie zainteresowań historią własnej rodziny – wzmocnienie więzi rodzinnej,
–kształtowanie  umiejętności  łączenia  historii  lokalnej  z  historia  Polski  w  odniesieni  do
gromadzonych zapisów wspomnień członków rodziny,
–wzmacnianie poczucia lokalnej,  regionalnej  i  narodowej tożsamości  – kultywowanie lokalnego
patriotyzmu,
–wzbudzanie poczucia dumy z rodzinnych historii kształtujących dzieje Białej Podlaskiej i regionu
bialskopodlaskiego,
–promowanie w społeczności lokalnej historii własnej poprzez różnorodne formy publikacji,
–rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, pobudzanie u nich twórczego myślenia i postawy
badawczej w poznawaniu historii własnej rodziny,
–kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej, motywującej
do uczestniczenia w konkursach historycznych,
–promowanie aktywności uczniów oraz szkół, stwarzających uczniom warunki do rozwijania ich
pasji i zainteresowań.

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych, osób dorosłych związanych z Białą Podlaską i regionem podlaskim.
2. Uczestnicy będą oceniani w czterech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych;
- uczniowie szkół gimnazjalnych;
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
- osoby dorosłe (o udokumentowanym dorobku literackim i amatorzy).
3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi, nigdzie
wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.

    4. Prace powinny dotyczyć osób i wydarzeń autentycznych.
    5. Każdy z uczestników pracuje pod kierunkiem opiekuna w osobie nauczyciela

szkoły, którą będzie reprezentował (dotyczy uczniów).
6. Do pracy należy dołączyć Formularz zgłoszeniowy oraz Zgodę
 na przetwarzanie danych osobowych i udział w konkursie załącznik nr 1 i 2 - dotyczy osób 

niepełnoletnich;  załącznik nr 3 – dotyczy osób pełnoletnich.
7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 



równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich na rzecz organizatora, o 
których mowa w art.50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 1994 r., nr 24, poz.83 z późn.zm.).

8. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Koło Bialczan pod  
adresem: http://www.kolobialczan.com.pl, Miejskiej Biblioteki Publicznej http://mbp.org.pl/, 

Urzędu Miasta Biała Podlaska  http://www.bialapodlaska.pl/.
Formy i zawartość prac

1. Prace mogą być przedstawione w dowolnej formie literackiej (wywiad, reportaż,wspomnienie,
kartka  z  pamiętnika  itp.)  wzbogacone  o  prezentację  multimedialną  (max.  10  minut)  lub
zeskanowanymi zdjęciami z opisem w ilości nieprzekraczającej 10 sztuk umieszczone na płycie
CD.

2. Prace nie mogą zawierać wydarzeń fikcyjnych.
3.  W  końcowej  części  pracy  należy  podać   źródło  przekazywanych  informacji  (np.  imię

i nazwisko przodka uczestnika wydarzeń, sąsiadów, przyjaciół bohaterów opisywanych zdarzeń).
4. Praca w wersji papierowej ma być opatrzona godłem (lub pseudonimem) zaś dane o autorze

(imię i nazwisko, klasa, wiek, adres szkoły i domu, numer telefonu) należy umieścić w mniejszej
kopercie (zamkniętej), oznaczonej jedynie godłem (tym samym co koperta z pracą konkursową).  

5. Prace niespełniające ww. warunków nie będą zakwalifikowane do konkursu.
Termin i miejsce składania prac

Ogłoszenie konkursu: 01.10.2014 r.
Przyjmowanie zgłoszeń: do 30.10.2014 r. 
Ostateczny termin składania prac: 15.04.2015 r.
Ogłoszenie wyników: do 03.05.2015 r. w miejscu podanym przez organizatorów

1.Prace należy składać w zamkniętych kopertach  od 31.10.2014 r.  do 15.04.2015 r. na adres :
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, ul Warszawska 12 A, 21-500 Biała Podlaska,
koperta  z   dopiskiem  :  Konkurs  historyczny  podając  właściwy typ  szkoły  (szkoła
podstawowa/gimnazjum/ szkoła ponadgimnazjalna 
2. Prace dostarczone po terminie nie będą poddane ocenie.
3.  Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  zniszczenie  lub  zagubienie  prac  podczas
przesyłki.

Organizacja konkursu
1.  Prace konkursowe oceni powołane przez organizatorów Jury Konkursu.
2. Kryteria oceny prac :

•trafność ujęcia tematu;
•poprawność warsztatowa;
•estetyka pracy;
•wartość merytoryczna;
•oryginalność pracy;
•wiarygodność;
•ogólne wrażenie literackie;

3. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.
4.Ogłoszenie  wyników  na  stronie  internetowej  Stowarzyszenia  Koło  Bialczan:
www.kolobialczan.com.pl oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej http://mbp.org.pl/.

5. Laureaci konkursu otrzymają pisemne zawiadomienie o terminie i miejscu wręczenia nagród.
6. Organizatorzy przewidują zorganizowanie prezentacji pokonkursowej, w trakcie której zostaną

wręczone nagrody. 
7. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów 3 pierwszych miejsc i ich opiekunów

(nauczycieli) w każdej z kategorii. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w „Słowie Podlasia”,
„Życiu Bialskim”,  Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym oraz na stronach internetowych Urzędu
Miasta Biała Podlaska, Stowarzyszenia Koło Bialczan oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień, nagród za równorzędne miejsca
oraz możliwość nieprzyznania nagrody za określone miejsce.

http://www.kolobialczan.com.pl/
http://mbp.org.pl/
http://www.kolobialczan.com.pl/


9. Przewiduje się organizowanie spotkań uczestników inspirujących do udziału w konkursie.
 Postanowienia końcowe

1.Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną akceptację warunków regulaminu konkursu.
2.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
3. Wszelkie zmiany i informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronach internetowych:
www.kolobialczan.com.pl oraz http://mbp.org.pl/.

Organizatorzy:

http://mbp.org.pl/
http://www.kolobialczan.com.pl/

