Regulamin Konkursu ,,Żołnierze wyklęci – nasi bohaterowie“
I. Organizator Konkursu
Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski
II. Patronat Honorowy:
Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński
III. Cele Konkursu:
1. Upamiętnienie wśród społeczności gminy Telatyn Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2022).
2. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o Żołnierzach Wyklętych
walczących o wolną Polskę po II wojnie światowej.
3. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród mieszkańców Gminy
Telatyn.
4. Rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie wiedzy historycznej
i publikację niepoznanych wcześniej wspomnień, zdjęć i pamiątek.
6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa
Podziemnego walczących o wolną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.

IV. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i dorośli mieszkający w Gminie
Telatyn.
2. Kategorie prac:
- Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
• uczniowie szkół podstawowych klasy I-III (praca plastyczna)
• uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII (praca plastyczna - kolaż lub praca
literacka )
• młodzież i osoby dorosłe (praca literacka)
3. Prace literackie powinny zawierać od 3 do 5 stron format A4. Technika wykonania

pracy plastycznej jest dowolna.
4. Ze strony internetowej Urzędu Gminy Telatyn należy pobrać Formularz
zgłoszeniowy wraz z załącznikami, wypełnić, podpisać i dostarczyć wraz z pracą do
Urzędu Gminy Telatyn. Każda praca powinna zawierać również metryczkę na której
należy podać informacje: imię i nazwisko oraz poszczególną grupę ( w zależności od
klasy, wieku itp.). Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
5. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. Zgłoszenie prac do
konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021r.,poz.1062) oraz publikacji tych prac
na stronie internetowej Urzędu Gminy, Facebooku i prasie lokalnej. Dane osobowe
uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania
nagród oraz opublikowania wyników Konkursu.

V. Termin i miejsce dostarczenia zgłoszeń na Konkurs
1. Prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy Telatyn do dnia 1 marca 2022 roku.

VI. Kryteria oceny
1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach
Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie
kontekstu historycznego.
2. Estetyka pracy i poprawność językowa
3. Praca, zarówno literacka jak i plastyczna musi być wykonana samodzielnie,
zgłoszenie dyskwalifikują plagiaty.
4. Preferowana jest tematyka mniej powszechna, niesztampowa i odkrywcza.
Dodatkowe punkty zostaną przyznane za oryginalność ujęcia tematu.

VII. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 marca 2022roku

2. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Wójta Gminy Telatyn
3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w trzech kategoriach
wiekowych.
4. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
oraz facebooku Urzędu Gminy Telatyn.
5. Decyzja Komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
6. Organizator ma prawo do bezpłatnego wykorzystania materiałów fotograficznych
do ich zamieszczenia na stronie internetowej oraz facebooku Urzędu Gminy Telatyn a
także ich przesłania do mediów lokalnych, bez ponownego zapytania o zgodę.

