
 

 

 

 

Regulamin konkursu z okazji 40.rocznicy wprowadzenia stanu 

wojennego w Polsce 

 

§1 

Organizator: 

Organizatorami konkursu są: Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz 

Archiwum Państwowe w Olsztynie.  

 

§2 

Uczestnicy: 

1. Konkurs skierowany jest do osób, które chcą podzielić się swoimi wspomnieniami, relacjami 

z codziennego życia na Warmii i Mazurach w rzeczywistości stanu wojennego.  

2. Każdy uczestnik może nadesłać wyłącznie 1 egzemplarz relacji w formie pisemnej bądź 

zgłosić chęć podzielenia się osobistą relacją ustną, która zostanie utrwalona w formie nagrania 

i ostatecznie zyska formę pisemną. 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby realizacji 

konkursu. 

§3 

Kategorie i charakter prac 

1. Prace zostaną podzielone na dwie kategorie: relacje pisemne oraz ustne.  

2. Relacje pisemne należy przesłać, w formie wydruku, pocztą tradycyjną na adres Instytutu 

Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn 

lub mailowo w pliku o formacie doc. (lub tożsamym) na adres: 

marcelina.zaniewska@ip.olsztyn.pl. 

3. Chęć podzielenia się historią mówioną należy zgłosić na specjalnym formularzu stanowiącym 

załącznik do niniejszego regulaminu, na adres: marcelina.zaniewska@ip.olsztyn.pl. 

4. Do prac możną dołączyć skany, zdjęcia i inne elementy, które wzbogacą przekaz pisemny 

bądź mówiony. 

5. Objętość wydruku oraz czas trwania relacji mówionej nie są limitowane.  



§ 4 

Zakres tematyczny 

1. Zakres tematyczny konkursu obejmuje przedstawienie osobistych wspomnień z okresu 

obowiązywania stanu wojennego w Polsce, szczególnie z grudnia 1981 roku. Relacje 

powinny dotyczyć bezpośrednio kwestii związanych z szeroko ujętym, ówczesnym życiem 

codziennym na Warmii i Mazurach.  

 

§ 5 

Kalendarz konkursu 

1. Konkurs zostanie ogłoszony 13 grudnia 2020 r. na profilu organizatorów w mediach 

społecznościowych pod adresem: www.facebook.com/InstytutKetrzynskiego. 

2. Wspomnienia w formie pisemnej należy przesłać do 30 kwietnia 2021 roku, zgłoszenia 

dotyczące historii mówionych należy przesłać do dnia 28 lutego 2021 r. 

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 15 czerwca 2021 r. Wyniki konkursu zostaną 

ogłoszone na stronie internetowej Instytutu oraz Archiwum i w mediach społecznościowych. 

4. Rozdanie nagród nastąpi po ogłoszeniu wyników. O terminie i miejscu wręczenia nagród 

organizatorzy poinformują na stronie internetowej Instytutu oraz Archiwum i w mediach 

społecznościowych. Termin rozdania nagród będzie uzależniony od sytuacji 

epidemiologicznej w Polsce. 

 

 

§ 6 

Komisja Konkursowa 

1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu oraz 

Dyrektora Archiwum w drodze odrębnego Zarządzenia. 

2. W skład Komisji Konkursowej wejdzie co najmniej 3 ekspertów.  

3. Komisja Konkursowa podejmie uchwałę większością głosów. Szczegółowe zasady pracy 

Komisji Konkursowej będzie określał ustalony przez Komisję Regulamin Pracy Komisji 

Konkursowej. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna. 

 

 

 

 

 



§ 7 

Nagrody 

1. W  konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne, wspólne dla obu kategorii za: miejsce 

I, miejsce II i miejsce III. 

2. Dopuszcza się również przyznanie wyróżnień.  

3. Jedna praca może otrzymać jedną nagrodę bez względu na liczbę jej autorów. 

4. Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznać nagród, jeżeli nie będzie prac, które spełnią 

wymagania konkursu. 

5. Łączna pula nagród rzeczowych wynosi 7000,00 zł.  

6. Nagrody mogą być odebrane wyłącznie przez osoby nagrodzone lub osoby upoważnione 

przez nie na piśmie. 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu  

i akceptuje jego postanowienia. 

2. Prace nadesłane na konkurs, nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć  

w celach propagowania idei konkursu. 

3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Instytutu: www.ip.olsztyn.pl.  

4. Wybrane prace zostaną wydane w publikacji zbiorowej.  

5. Wydarzenie (przebieg konkursu, rozdanie nagród) będzie dokumentowane za pomocą 

fotografii, filmu, obrazu. Instytut oraz Archiwum będą uprawnione do wykorzystania tych 

materiałów w celach statutowych. 

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają dyrektor Instytutu i dyrektor 

Archiwum w porozumieniu z Komisją Konkursową. 

 


