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Regulamin Konkursu 

„Otwórz szufladę– I wojna światowa w rodzinnych pamiątkach i wspomnieniach  

na Górnym Śląsku?” 

I. Przepisy ogólne

1. Organizatorem Konkursu „100 lat po wybuchu I wojny światowej – Co pozostało w rodzinnych pamiątkach 

i wspomnieniach na Górnym Śląsku?” jest Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu oraz  

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Celem konkursu jest poszukiwanie pamiątek z czasów I wojny światowej, 

które obrazują szeroko pojętą historię, wydarzenia i kulturę tamtych lat. Poprzez pamiątki rozumiane są wszystkie 

przedmioty, symbole a także spisane doświadczenia, przeżycia, spostrzeżenia odnoszące się w bezpośredni lub 

też pośredni sposób do tego okresu. 

Konkurs ten ma również na celu upamiętnienie 100-ej rocznicy wydarzeń I wojny światowej,  

która przypada w tym roku. Chcemy zwrócić również uwagę na zanikającą pamięć społeczeństwa na ten temat  

i przypomnieć tym samym często zawiłe losy rodzin Górnego Śląska.  

2. Forma nadsyłanych obiektów konkursowych – zdjęcia lub skany pamiątek oraz artefaktów - jest dowolna  

(np.: list, fotografia, pamiętnik, przedmioty militarne, rysunek, muzyka, rzeźba itp.).  

Do każdej z prac musi zostać dołączony opis/historia związana z obiektem i/lub historią rodziny.  

3. Konkurs podzielony jest kategorie:  

 wiek 13-15 

 wiek 16-19 

 wiek 20+ 

4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie. 

 

 

II. Przepisy dotyczące prac

6. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę konkursową. 

7. Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać według jednego z poniższych 

sposobów: 

 pocztą elektroniczną na adres: 

  haus@haus.pl  

 tradycyjną przesyłką pocztową (na nośniku CD) lub dostarczenie osobiste na adres: 

  Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 

   ul. Bojkowska 37 

   44-100 Gliwice 

   z dopiskiem „Konkurs: Otwórz szufladę” 

 

 

 

 



 

 

8. Każda z prac powinna być oznaczona w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem: 

prace dostarczone w postaci cyfrowej pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na nośniku CD powinny zostać 

zawarte w pliku tekstowym, możliwym do otwarcia w programie Word, oraz opisane według wzoru:

 imię i nazwisko 

 adres 

 kategoria wiekowa 

9. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej 

wymogów.  

11. Na cele konkursu organizator prosi wyłącznie o skany fotografii lub zdjęcia obiektów(pamiątek, artefaktów), 

(rozdzielczość min. 300 dpi).  

Istnieje możliwość skanu na miejscu, oryginały zostaną zwrócone.  

 

 

III. Terminarz i ocena prac

12. Termin nadsyłania prac mija dnia 16 maja 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace nadesłane 

po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.  

13. Organizator powołuje Jury Konkursu z udziałem przedstawicieli ze strony organizatora oraz historyka – 

opiekuna merytorycznego projektu. Prace oceniane będą pod względem zgodności z tematem i ideą konkursu, 

oraz wartości historycznej pracy. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.  

14. Wyniki Konkursu ogłoszone będą podczas (uroczystej gali wręczenia nagród dla zwycięzców).  

O miejscu i dacie uroczystej gali uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni bezpośrednio przez organizatora.  

 

 

IV. Nagrody i wyróżnienia

15. W każdej z kategorii wyłonione oraz nagrodzone zostaną trzy główne miejsca. 

 

 

V. Wykorzystanie prac uczestników i przepisy końcowe

16. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także do 

wyeksponowania nadesłanych prac na wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach związanych  

z działalnością organizatora. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do udostępniania prac osobom  

i instytucjom trzecim. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do ponownego przesłania prac, jeżeli rozdzielczość lub stan prac będzie 

wymagał dokładniejszego sfotografowania na cele publikacji. 

18. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od organizatora ma on prawo do przesunięcia terminów 

konkursowych, zmiany poszczególnych punktów w regulaminie lub całkowitego odwołania konkursu. 

19. Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie pod nr telefonu (32) 461 20 70 lub pod adres e-mail: 

haus@haus.pl.   

 


