Regulamin Konkursu Literackiego „KRESOWE WSPOMNIENIA ”
III edycja 2020/2021
Pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Lubaczowskiego

§ 1.
1. Niniejszy Regulamin Konkursu określa warunki oraz zasady przeprowadzania
konkursu dla młodzieży szkolnej z powiatu lubaczowskiego.
2. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich oddział Lubaczów, Miejska Biblioteka Publiczna im.
Władysława Broniewskiego w Lubaczowie i Powiatowe Centrum Kultury
w Lubaczowie.
3. Jest to trzecia edycja Konkursu przeznaczona dla uczniów klas siódmych i ósmych
szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich klas szkół średnich.
4. Konkurs ma charakter literacki, prace pisane prozą w formie dowolnej, przygotowane
na podstawie relacji świadków wydarzeń lub ich potomków np. wywiad, reportaż,
wspomnienie, opowiadanie i inne, do prac należy dołączyć skany dokumentów
i fotografii.
5. Praca powinna zawierać minimum od 4 stron do 10 stron. Przygotowany materiał
należy przekazać w formie pisemnej oraz na nośniku elektronicznym.
6. Regulamin wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie .
§ 2.
Celem Konkursu jest:
1. Ocalenie od zapomnienia losów i wspomnień Polaków zmuszonych do opuszczenia
swoich rodzinnych domów na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej
w latach 1942- 1947 /obecnie te ziemie są poza granicami Polski/.

2. Rozwijanie u młodzieży wrażliwości na cierpienie, krzywdę ludzką i tragizm
wypędzonych.
3. Budowanie więzi międzypokoleniowej.
4. Poznanie historii Kresów Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Rozwijanie wśród młodzieży postawy patriotycznej i obywatelskiej.
§ 3.
Kryteria oceny:
1. Wartość merytoryczna i zgodność z tematyką.
2. Forma pracy.
3. Poziom literacki pracy.
4. Poprawność stylistyczna i językowa.
5. Samodzielność i estetyka pracy.
6. Właściwy dobór zdjęć i dokumentów.
§ 4.
Termin i warunki nadsyłanych prac:
1. Prace należy przekazać do 12 marca 2021 r. na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie, ul. Tadeusza Kościuszki 18, 37-600
Lubaczów (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście.
2. Do każdej pracy należy dołączyć Kartę Uczestnictwa, stanowiąca załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. W przypadku osób poniżej 16 roku życia załącznik nr 1 powinien być również
podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika.
4. Prace konkursowe muszą być podpisane, nie mogą być wcześniej nigdzie
publikowane. Prace nie mogą być przedmiotem innego konkursu oraz nie mogą być
obciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich. Przesłanie pracy jest
równoznaczne ze zgodą na jej publikację.

5. Prace niespełniające zasad uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie Konkursu nie
będą podlegały ocenie konkursowej.
6. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
7. Decyzja komisji jest ostateczna.
8. Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność
Organizatora.
§ 5.
Zasady przyznawania nagród:
1. Bezpośrednią organizacją i nadzorem nad Konkursem zajmuje się Towarzystwo
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Miejska Biblioteka
Publiczna w Lubaczowie.
2. Komisja dokona wyboru 3 prac konkursowych i przyzna 3 nagrody; I , II, III miejsce.
W uzasadnionych przypadkach Komisja zastrzega sobie prawo nieprzyznawania
którejś z nagród lub przyznania nagród ex aequo. Komisja może wyróżnić dodatkowo
3 prace.
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4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator.
Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz gala finałowa odbędzie się w kwietniu w 80. rocznicę
mordu katyńskiego. O terminie uczestnicy zostaną poinformowani oddzielnym
pismem na adres szkoły wskazany w załączniku lub telefonicznie.
6. Szczegółowych informacji w sprawie Regulaminu Konkursu informacji udziela Prezes
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, tel. kontaktowy
+48 606 832 319

