Regulamin konkursu
„KĘDZIERZYN-KOŹLE.
TU MIESZKAM – W POSZUKIWANIU DZIEDZICTWA POKOLEŃ”
Postanowienia ogólne
1. W związku z przypadającą w 2015 r. 40 rocznicą utworzenia miasta Kędzierzyn-Koźle
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle wraz z Towarzystwem Ziemi Kozielskiej ogłaszają konkurs
na wspomnienia dotyczące wydarzeń minionego czterdziestolecia (1975–2015),
związanych z miastem.
2. Celem konkursu jest ukazanie w perspektywie dziejów połączonych miast i osiedli
indywidualnych historii osób, bądź ich rodzin i powinowatych.
Zasady konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczestników wydarzeń ostatnich czterech dekad, którzy własne
wspomnienia ujmą w osobisty zapis lub przekażą biograficzną relację (opiszą zdarzenie)
osobie trzeciej (np. powinowatemu, znajomemu, sąsiadowi lub ustalonemu
sprawozdawcy…). Prace konkursowe, mogą być wzbogacone o materiał ikonograficzny,
fotografie, dokumenty, itp.
2. Inspiracją do stworzenia autorskiej opowieści, może być rozmowa, wywiad, artefakt
rodzinny, fotografia, pamiątkowy przedmiot związany z historią rodzinną lub jakimś
wydarzeniem publicznym powiązanym z historią miasta.
3. Prace nie powinny przekraczać 7 stron formatu A4 (ok. 17000 znaków bez spacji). Prace
zapisane winny być w edytowalnym pliku tekstowym (np. .doc, .odt, .pdf), a zdjęcia i skany
dokumentów w plikach .jpg lub .tiff (rozdzielczość co najmniej 600 dpi.)
4. Przesłane na konkurs prace powinny być utworami indywidualnymi, nigdzie nie
publikowanymi.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
• wspomnień - autorskich narracji faktu biograficznego lub historycznego,
• sprawozdań, relacji ze wspomnień oraz przeprowadzonych wywiadów (rozmów),
z osobami będącymi źródłem opowiadania.
Ocena prac
1. Prace konkursowe zawierające imię, nazwisko, wiek, adres, telefon, adres elektroniczny oraz
krótką notkę biograficzną, można przesyłać do organizatora w następujący sposób:
a) w wersji elektronicznej, za pośrednictwem poczty e-mail (z odrębnie zapisanymi
załącznikami, jeśli takie będą), z dopiskiem w tytule „Kędzierzyn-Koźle. Tu mieszkam – w
poszukiwaniu dziedzictwa pokoleń.” na adres e-mail: kktumieszkam@kedzierzynkozle.pl
b) w wersji elektronicznej, na płycie CD, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (z odrębnie
zapisanymi załącznikami, jeśli takie będą), z dopiskiem w tytule „Kędzierzyn-Koźle. Tu
mieszkam – w poszukiwaniu dziedzictwa pokoleń.”, na adres: Biuro Informacji i Promocji
Miasta, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.
2. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 lipca 2015 r. (w przypadku prac
wysyłanych pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle).
3. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
4. Wyróżnione prace opublikowane zostaną w wydawnictwie pokonkursowym.
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5. Organizatorzy przewidują także nagrodzenie najciekawszych prac nagrodą pieniężną lub
rzeczową.
6. Ogłoszenie nazwisk laureatów odbędzie się 14 października 2015 r. w trakcie XX
Kędzierzyńsko-Kozielskiego Seminarium Naukowego.
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, zgodnie
z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Organizatorzy konkursu nie są zobowiązani do zwrotu nadesłanych prac na konkurs.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatorów
nadesłanych prac (wraz z załącznikami), w celach edukacyjnych, naukowych i promocyjnych.
4. Organizatorzy konkursu zastrzega sobie prawo odmowy opublikowania pracy, która może w
jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne.
5. Uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają prawa autorskie do nadesłanych prac i
ponoszą wyłączną odpowiedzialność za naruszenie tych praw.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania korekt i skrótów redakcyjnych w
nadesłanych tekstach, które jednak nie wpłyną na zawartość merytoryczną tekstów.
7. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
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