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Regulamin konkursu pn. „Pamięć i ocielenie”  

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce. 

2. Biuro konkursu zlokalizowane jest w siedzibie Szkoły Leśnej na Barbarce: ul. Przysiecka 13, 

87-100  Toruń, tel. 56 657 60 85 wew. 85, e-mail: biuro@szkola-lesna.torun.pl 

3. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Pamięć i ocalenie. Program edukacji 

historycznej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego”, który 

dofinansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie Stowarzyszenia "Tilia”.  

5. Celem konkursu jest aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży ze szkół  podstawowych i 

średnich w zakresie dziedzictwa narodowego, jak również pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej. 

6. Konkurs skierowany jest do  uczniów placówek oświatowych działających na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

7. Konkursie rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych: 

a. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, 

b. uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej 

c. uczniowie szkół ponadpodstawowych 

8. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu posteru historycznego dotyczącego wybranej 

postaci lub wydarzenia związanego ze Zbrodnią Pomorską. 

a. Poster, inaczej plakat naukowy, to graficzna forma prezentacji, w której oprócz elementów 

rysunkowych/graficznych zamieszczone są najważniejsze informacje na dany temat.   

b. Praca może być wykonany techniką dowolną płaską. 

c. Format posteru może być dowolny. 

d. Praca powinna być trwale połączona z wypełnioną drukowanymi literami kartą zgłoszenia np. 

przez jej naklejenie na odwrocie posteru. Jest to warunek przyjęcia pracy do konkursu. Karty 

zgłoszenia do konkursu pobrać można ze strony internetowej www.barbarkahistoria.pl 

9. Wykonaną pracę w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 15 

listopada 2022 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty albo firmy kurierskiej z opisem 

„konkurs historyczny”. Liczy się data wpływu do biura konkursu.   

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie 

przesyłki. 
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11. Konkurs rozgrywany jest indywidualnie. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną 

pracę. 

12. Zgłoszenia oceniane będą przez jury konkursu. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega 

odwołaniu. 

13. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: 

a. zgodność z tematem konkursu 

b. estetyka wykonania pracy, 

c. ciekawe ujęcie tematu 

14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2022 r.  

15. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.barbarkahistoria.pl oraz 

www.szkola-lesna.torun.pl, a Laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub 

telefonicznie. 

16. Nagrodami w konkursie będą zestawy plastyczne, które otrzymają laureaci pierwszych trzech 

miejsc w każdej kategorii wiekowej. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. przyznania mniejszej lub większej niż zakłada liczba nagród,  

b. bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych oraz wykorzystania podstawowych 

danych autorów w środkach masowego przekazu informacji, 

c. nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone o wynikach konkursu 

d. bezpłatnego przejęcia zgłoszonych do konkursu prac do archiwum Szkoły Leśnej na Barbarce 

i nie odsyłania prac, chyba że uczestnik dostarczy zaadresowaną kopertę ze znaczkiem 

pocztowym lub zgłosi się osobiście po odbiór swojej pracy do siedziby Szkoły Leśnej na 

Barbarce, w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu. 

18. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne 

19. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i informacji RODO. 

Terminarz konkursu: 

 nadesłanie prac do 15 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu do Szkoły Leśnej na Barbarce) 

 informacja o wynikach konkursu do 20 listopada 2022 r. 

 podsumowanie konkursu i przekazanie nagród do 30 listopada 2022 r.  
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