„SKĄD MÓJ RÓD”
konkurs genealogiczny

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Ziemi Kozielskiej.
2. Konkurs objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle i Starosty Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
3. Konkurs trwa od 22 marca do 5 czerwca 2018 r. i zasięgiem swym obejmuje obszar miasta i powiatu
kędzierzyńsko-kozielskiego.
4. Celem konkursu jest:
• zachęcenie uczestników do poznania przeszłości własnej rodziny
• poznanie przeszłości swoich przodków oraz dziejów „Dużej i Małej Ojczyzny” z perspektywy losów
rodziny
• zainteresowanie młodzieży szkolnej genealogią
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych materiałów i źródeł
• rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
5. W konkursie mogą wziąć udział:
• dzieci i młodzież od 4 klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich
6. Konkurs wpisuje się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

§ 2. Warunki konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie w graficznej formie drzewa genealogicznego historii
własnej rodziny (wywód przodków) dowolną techniką plastyczną.
2. Zadania konkursowe:
– uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej wykonają drzewo genealogiczne własnej rodziny,
zawierające co najmniej trzy pokolenia wstecz, licząc jako pierwsze pokolenie autora (probanta).
Praca powinna być wykonana w dowolnej technice plastycznej; przejrzysta, jeśli chodzi o treść,
zawierająca nazwiska i imiona, nazwiska panieńskie, daty urodzeń, ślubu, zgonu osób
przedstawionych w drzewie.
– uczniowie gimnazjum i szkół średnich wykonają drzewo genealogiczne własnej rodziny,
zawierające co najmniej trzy pokolenia wstecz, licząc jako pierwsze pokolenie autora (probanta).
Praca powinna być wykonana w dowolnej technice plastycznej; przejrzysta, jeśli chodzi o treść,
zawierająca imiona i nazwiska, nazwiska panieńskie, daty urodzeń i śmierci, ślubu i inne informacje z
materiałów rodzinnych. Przedstawione w drzewie informacje, powinny być udokumentowane kopiami
dokumentów (np. metryki urodzenia, akty ślubu, pamiętniki, listy, odznaczenia, zdjęcia i materiały
związane z udziałem przodków w ważnych wydarzeniach dziejowych, itp.). Kopie dokumentów
powinny być zgromadzone w oddzielnej teczce.
3. Powołane przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej Jury konkursu, oceni nadesłane prace
w w/w kategoriach wiekowych.
4. We wszystkich pracach ocenie podlegają:
– forma plastyczna - jej oryginalność, przejrzystość i czytelność prezentowanych treści, liczba
uwzględnionych pokoleń, (im większa tym wyżej punktowana), użycie znaków używanych w
genealogii.
– liczba i jakość zgromadzonych dokumentów w przypadku uczniów gimnazjum i szkól średnich.
– jako dodatkowy aspekt, podlegający ocenie można podać datę w którym rodzina przybyła na ziemię
kozielską. (dotyczy tych uczestników, których rodziny po wojnie przybyły na ziemię kozielską).

1

5. Arkusz prezentujący drzewo genealogiczne nie może być mniejszy od formatu A-3 i większy od B-2.
6. Praca powinna zawierać:
• imię i nazwisko autora, wiek, jego adres i nr telefonu
• tytuł pracy Drzewo genealogiczne rodziny……………
• imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły lub innej placówki edukacyjnej.
7. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem (do pobrania na: www.tzk.alfsoft.net)
należy przesłać na adres TZK do dnia 5 czerwca 2018 r. lub przynieść osobiście do siedziby
Stowarzyszenia (ul. J.I. Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Muzeum Baszta).
8. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że praca jest własna i przysługują mu do
niej prawa autorskie.
9. Nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych uczestników zostaną opublikowane na stronie TZK i UM
Kędzierzyn-Koźle na początku lipca b.r.
10. Laureaci otrzymają nagrody podczas wernisażu pokonkursowej wystawy, który odbędzie się we
jesienią, podczas miejskich uroczystości obchodów odzyskania niepodległości.

§ 3. Prawo autorskie
1. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych w
celach promocyjnych.
2. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.
2. Przesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przez autorów, a w przypadku osób
niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
3. Prace nie będą odsyłane autorom.
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