
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

„SKĄD MÓJ RÓD" 
 

 

                                I 

                     ORGANIZATORZY 

 

1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Oławie oraz Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Oławie. 

2. Konkurs organizowany jest we współpracy z Narodowym Forum Kresowym. 

3. Konkurs objęty jest patronatem Starosty Oławskiego. 

4. Konkurs trwa od 1 października 2022 do 4 listopada 2022 r. 

5. Celem konkursu jest: 

 Poznawania losów swojej rodziny 

 Budowanie tożsamości narodowej  

 Wyławianie młodych talentów literackich  

 Rozwijanie wyobraźni historycznej 
6. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach dla uczniów z Powiatu  Oławskiego: 

 uczniowie szkół podstawowych klas 7 – 8, 

 uczniowie szkół ponadpodstawowych. 
    

                                                                   II 

 

                               WARUNKI  KONKURSU  

 

 

1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie w formie pisemnej wybranego fragmentu 

historii rodzinnej. 

2. Prace nie mogą przekraczać 3 stron maszynopisu formatu A4, przy 12 pkt. czcionce. 

3. Prace mogą mieć charakter opisu dziejów  rodu lub wywiadu z członkiem rodziny.  

4. Prace  winny być złożone do 4 listopada 2022 r. w sekretariacie szkoły uczestnika   

     konkursu. 

5. Prace mogą być ilustrowane rodzinnymi dokumentami i fotografiami.  

6. Prace powinny być opisane z podaniem imienia i nazwiska ucznia, nazwy szkoły i klasy      

     oraz mail lub numer telefonu ucznia.  

7. Powołane przez Organizatorów Jury, w składzie: Stanisław Srokowski – pisarz kresowy – 

przewodniczący jury, Witold Niemirowski – sekretarz jury, Blandyna Rosół-Niemirowska, 

Maria Parys nauczyciele języka polskiego i Dorota Semeniuk-Kwaśnicka nauczyciel 

historii,  konkursu oceni nadesłane prace w dwóch kategoriach: 

a) szkół podstawowych klasy 7 i 8 

b) szkół ponadpodstawowych 

Jeśli w danej szkole weźmie udział w konkursie więcej niż 5 uczestników, szkoła typuje 3 

najlepsze prace dla jurorów.  

8. Jury zwracać będzie uwagę przede wszystkim na wartość literacką, język, wiarygodność       

    i autentyczność pracy.  

9. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że praca jest własna i autor         

zgadza się na jej publikację lub inny sposób udostępniania przez organizatorów.  

10. Nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych uczestników zostaną podane do wiadomości           

publicznej przez media działające w Powiecie Oławskim. 



11. Laureaci otrzymają nagrody podczas specjalnej uroczystości przygotowanej przez 

organizatorów. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji prac 

konkursowych w celach promocyjnych. 

13. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatorów. 

14. Decyzje jury konkursu są ostateczne. 

15. Przesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przez autorów, a w przypadku 

osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów. 

16. Prace nie będą odsyłane autorom.  
 

 


