
REGULAMIN KONKURSU

„TO JEST MOJA HISTORIA”
realizowanego w ramach 

FESTIWALU SZTUKI OPOWIADANIA – UCHRONIĆ OD NIEPAMIĘCI
zgłoszonego do konkursu NIEPODLEGŁA 2017 finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 I  ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Teatr Reduta Śląska, ul. Sienkiewicza 3/39, 41-
500 Chorzów, tel. 507 052 913, e-mail: barbara.michalik39@gmail.com oraz Chorzowskie 
Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów, www.chck.pl 

II  WSPÓŁORGANIZATORZY:
1. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzów
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie
3. Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka w Chorzowie
5. Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie
6. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie
7. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie
8. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Chorzowie
9. Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie
10. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Konstantego Wolnego w Chorzowie

       11. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Jędrzeja  Śniadeckiego w Chorzowie

III  TERMIN:
1. I edycja konkursu:
    28.10 - 11.11.2017 r. 
    II edycja konkursu:
    12.11 – 30.11.2017 r. 
    III edycja konkursu:
    01.12 – 11.11.2018 r. 
2. Składanie prac w kolejnych edycjach konkursu:
    I do 10.11.2017 r.
    II do 24.11.2017 r.
    III do 30.06.2018 r.
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3. Pobieranie regulaminu i karty zgłoszeniowej od 2.11.2017 r.

III  CEL KONKURSU:
1. Zachęcenie do poszerzania wiedzy o wydarzeniach związanych z procesem odzyskania

państwowości i budowy niepodległego państwa polskiego poprzez gromadzenie  
opowieści o losach swoich rodzin:                                                                              Odważ 
się mówić o dziejach swojej rodziny, one są częścią naszej narodowej historii!

2.   Integracja międzypokoleniowa.
3.   Zachęcania do coraz głębszego i wnikliwego poznawania rodzinnych historii 
      oraz dumy z doświadczeń przodków.
4.  Promowanie spektaklu Teatru Reduta Śląska „Stary klamor w dziadkowym szranku”,
      wielokrotnie nagradzanego, utrwalającego złożoną historię Górnego Śląska 
      i inspirującego swoją fabułą do opowiadania o niełatwych ścieżkach Ślązaków
      do niepodległości.

IV  WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół, młodzież, dorośli i seniorzy.
2. Konkurs  ma charakter  otwarty  i  wieloetapowy.  Zgłoszenia  do konkursu  mogą  być

indywidualne lub zbiorowe.
3. Udział w jednym z deklarowanych terminów nie wyklucza uczestnictwa w kolejnych

edycjach z nowymi tekstami.

V  ZASADY KONKURSU:
1. Rodzinna historia może być opisana (nawet odręcznie) lub utrwalona na dowolnym 

nośniku.
2. W przypadku prac pisanych odręcznie, wolontariusze Reduty Śląskiej  dokonają zapisu

na ogólnodostępnych nośnikach i zwrócą się do autorów z prośbą o autoryzację 
tekstu.

3. Uczestnicy I edycji składają prace konkursowe w zamkniętej kopercie wraz z kartą 
zgłoszeniową do dnia 10.11.2017 r. w Chorzowskim Centrum Kultury – punkt 
informacyjny obok kasy lub w sekretariacie CHCK.

4. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani indywidualnie, a uroczyste 
wręczenie dyplomów oraz nagród specjalnych nastąpi 20.11.2017 r. o godz. 18.00        
w Mediatece  (obok kina Grajfka – CHCK II piętro).

5. Wszystkich nagrodzonych zapraszamy na Koncert Zespołu Pieśni i Tańca ,,Śląsk’’, który 
odbędzie się w dniu 20.11.2017 r. o godzinie 19:00.



6. Uczestnicy II  edycji  składają prace konkursowe w zamkniętej  kopercie wraz z kartą
zgłoszeniową  do  dnia  24.11.2017  r.  w  Chorzowskim  Centrum  Kultury  –  punkt
informacyjny obok kasy lub w sekretariacie CHCK.

7. Komisja Konkursowa II edycji dokona oceny zgłoszonych prac, a ogłoszenie wyników
wraz  z  wręczeniem  nagród  odbędzie  się  podczas  uroczystego  podsumowania
Konkursu  w   dniu  30.11.2017r.  w  Galerii  ANTRESOLA  o  godz.  15.00,  na  które
zapraszamy uczestników I i II edycji konkursu.

8. Uczestnicy III edycji dostarczają prace konkursowe do dnia 30.06.2018 r. w zamkniętej
kopercie  wraz  z  kartą  zgłoszeniową  w  Chorzowskim  Centrum  Kultury  –  punkt
informacyjny obok kasy lub w sekretariacie CHCK.

9. Komisja Konkursowa III edycji dokona oceny zgłoszonych prac do dnia 30.09.2018 r.
10. Podsumowanie  III  edycji  Konkursu  (wraz  z  wręczeniem  nagród)  odbędzie  się  w

ramach  uroczystych  obchodów  100  lecia  odzyskania  niepodległości,  na  które
uczestnicy zostaną zaproszeni indywidualnie.

11. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.
12. Prace konkursowe naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawne

nie będą brane pod uwagę w konkursie.
13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.
833 z późn. zm.) dla potrzeb konkursu.

14. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu
ponosi uczestnik konkursu.

15. Podpisana karta zgłoszeniowa jest dowodem zapoznania się z regulaminem konkursu
i jego zaakceptowaniem.

16. Regulamin i  kartę zgłoszenia można odbierać w Chorzowskim Centrum Kultury,  ul.
Henryka Sienkiewicza 3 w Chorzowie lub pobrać ze strony internetowej www.chck.pl

17. Wyniki  konkursu zostaną podane  do publicznej  wiadomości  oraz  zamieszczone na
stronach: www.chck.pl

18. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

VI  OCENA PRAC KONKURSOWYCH:
1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa w składzie:
• Barbara Michalik – Przewodnicząca Komisji Konkursowej
• Jolanta Szromek 
• Agnieszka Pielok – Opara
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2. Organizator konkursu powołuje członków JURY:
• Jolanta Król 
• Alojzy Lysko
• Adam Pastuch
• Jerzy Zawartka
• Piotr Zaczkowski
• Halina Pisarek
• Adam Lisek
• Adam Lapski
• Roman Liczba

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu JURY.
4. Kryteria oceny prac konkursowych w poszczególnych kategoriach wiekowych i

formy wypowiedzi ustalają jurorzy w porozumieniu z komisją konkursową.
5. Mile widziane stare fotografie rodzinne.

VII  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest

Organizator.  Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w
celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

2. Przekazanie  przez  Uczestników  danych  osobowych  Organizatorowi  ma  charakter
dobrowolny.  Uczestnikom  przysługuje  prawo  wglądu  do  swoich  danych  oraz
możliwość ich poprawiania.

VIII  OGÓLNE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

 


