REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu historyczno-literackiego
„ BIJĄC SIĘ O MONTE CASSINO, BIJEMY SIĘ O POLSKĘ! w 70 rocznicę zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego
gen. Władysława Andersa”

organizowanego przez
Fundację Militarny Instytut Historyczny w Bielsku Białej
Konkurs jest realizowany w ramach 70 rocznicy zdobycia Monte Cassino i ma na celu między
innymi edukację dzieci i młodzieży w zakresie poznania historii ,podtrzymywanie tradycji
narodowej i pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
kultywowanie pamięci o bitwie pod Monte Cassino oraz popularyzacja wśród młodzieży szkolnej
wysiłku zbrojnego polskiego żołnierza w II wojnie światowej na ziemi włoskiej, a szczególnie w
bitwie pod Monte Cassino.
Uświadomienie, jak niejednokrotnie długą i trudną drogę musieli pokonać żołnierze polscy, by móc
brać czynny udział w walce o wyzwolenie Polski i Europy z okupacji niemieckiej. Zainteresowanie
uczniów losami żołnierzy walczących w 2. Korpusie Polskim pod dowództwem gen. Władysława
Andersa. Utrwalanie w pamięci bohaterskiej walki Polaków na frontach II wojny
światowej,kształtowanie postaw szacunku do historii własnego narodu,kształtowanie umiejętności
opowiadania o dziejach historycznych poprzez współczesne środki artystycznego wyrazu

§1
Organizatorem konkursu jest:
Fundacja Militarny Instytut Historyczny
§2
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w
Polsce.

§3
1.
Uczniowie przygotowują samodzielnie esej na temat
„ BIJĄC SIĘ O MONTE CASSINO, BIJEMY SIĘ O POLSKĘ! w 70 rocznicę zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego
gen. Władysława Andersa”

2.
Objętość eseju powinna mieć nie mniej niż 4 strony, a nie więcej niż 10 stron maszynopisu
(czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1.5-wierszowa) oraz musi być przesłana w
formie papierowej na adres fundacji oraz elektronicznej na adres mailowy fundacji
3.
Każda praca powinna być czytelnie podpisana (imię i nazwisko).
4.
Wymagana jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na udział osoby niepełnoletniej
w konkursie, na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnoreklamowych,
zgodnie z ustawa z dnia 23 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn.zm.) oraz zgoda na przekazanie autorskich praw
majątkowych do swoich prac. Zgoda musi być wyrażona na piśmie w formie oświadczenia:
dla uczestników konkursu którzy nie ukończyli 18 roku życia – zgodnie z załącznikiem nr 1
do regulaminu;
dla uczestników którzy ukończyli 18 rok życia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu
konkursu.
5.
Prace bez oświadczeń nie będą brały udział w konkursie.
6.
Zgłoszone do konkursu prace nie mogą być, do czasu ogłoszenia wyników, publikowane
w całości lub we fragmentach oraz nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
§4
Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
1. pierwszy etap
Komisja Konkursowa powołana na ten cel przez
przedstawicieli wymienionych w § 1 pkt. 1
ogłosi konkurs a następnie wyłoni 20 prac dla uczniów gimnazjum
oraz 20 prac dla uczniów szkół ponadgimazjalych
2.drugi etap
Komisja Konkursowa
przygotuje i przeprowadzi dla wyłonionych 20 prac dla uczniów gimnazjum
oraz 20 prac dla uczniów szkół ponadgimazjalych zadanie konkursowe. Polegać ono będzie
na przedstawieniu i opisaniu wybranego przez siebie uczestnika bitwy pod Monte Cassino .
Spośrd nadesłanych prac ( krótki esej)zostanie wyłonionych 6 prac uczniów którzy przejdą do
konkursu ustnego ( kilka pytań na temat wybranego przez siebie bohatera)
przeprowadzonego
w listopadzie 2014 w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości
przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej
W jego wyniku zostaną wyłonieni 3 laureaci I, II oraz III miejsca dla obu kategorii
3. Podczas oceny w pierwszym i drugim etapie konkursu będą brane pod uwagę przede
wszystkim:
wiek uczestnika;
poprawność stylistyczna i językowa;
znajomość historii dotyczącej tematu;

indywidualizm;
umiejętność wykorzystania źródeł w pracy (stron internetowych, artykułów, czasopism,
książek itp.)

§5
Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę
§6
Konkurs rozpoczyna się 01 września 2014 roku.
§7
1.
Termin przesyłania prac do konkursu upływa w dniu 12 października 2014 roku (decyduje data
wpływu do Fundacji).
2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi
pocztowe lub za działalność osób trzecich.
§8
1.
Prace należy przesłać listem poleconym na adres:
Fundacja Militarny Instytut Historyczny
ul. Cieszyńska 70
43-300 Bielsko-Biała
„ BIJĄC SIĘ O MONTE CASSINO, BIJEMY SIĘ O POLSKĘ! w 70 rocznicę zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego
gen. Władysława Andersa”
oraz na adres mailowy

kontakt.fundacjamih@wp.pl
2.
Prace muszą zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, rok urodzenia,
adres zamieszkania, e-mail, telefon kontaktowy, klasa uczestnika, nazwa i adres szkoły do
której uczęszcza autor pracy, podpisana przez autora wersja papierowa pracy oraz oświadczenie o
którym mowa w § 3 pkt. 4.
§9
1. Nagrodami w konkursie są:
w obu kategoriach : dla uczniów gimnazjum oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
a. za pierwsze miejsce – nagroda rzeczowa o równowartości 150 zł
b. za drugie miejsce – nagroda rzeczowa o równowartości 100 zł
c. za trzecie miejsce – nagroda rzeczowa o równowartości 50 zł

2.
.Nazwiska autorów prac zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostaną podane na
stronie internetowej fundacji fundacjamih.pl oraz przesłane na podane adresy mailowe
do dnia 14 listopada 2014 roku wraz informacją o przygotowaniu krótkiego eseju na temat
wybranego przez siebie uczestnika bitwy pod Monte Cassino
3.
Spośród nadesłanych prac zostanie wyłoniona 6 uczniów którzy zostaną zaproszeni na
etap ustny do Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości przy Urzędzie Miejskim w
Bielsku-Białej
Dokładna data, czas i miejsce zostanie
podane na stronie internetowej
o czym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie,
mailem lub listownie.
4
Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się
Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej
Dokładna data, czas i miejsce zostanie
podane na stronie internetowej
o czym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie,
mailem lub listownie.
5.
Organizator zastrzega sobie podanie innego terminu drugiego etapu oraz ogłoszenia wyników
wręczenia nagrody –
który zostanie uzgodniony z wyłonionymi uczniami lub jego przedstawicielem ustawowym.
§ 10
1.
Przystępując do konkursu uczestnik, który zakwalifikuje się do drugiego etapu konkursu
,zobowiązuje się przenieść nieodpłatnie na Organizatora wszelkie autorskie prawa
majątkowe i prawa pokrewne do prac literackich, w tym wyłączne prawa do zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby,
wraz z prawem do dokonywania w nim zmian oraz do nieograniczonego w czasie
korzystania w kraju i za granicą na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz.
631 z późn. zm.) w szczególności na polach eksploatacji związanych z działalnością
promocyjną, marketingową i reklamową w tym praw do:
wyłącznego używania i wykorzystania prac we wszelkiej działalności promocyjnej,
reklamowej, informacyjnej i usługowej,
utrwalania i zwielokrotniania prac wszelkimi technikami graficznymi,
utrwalania i zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach
elektronicznych,
publicznego wystawiania, wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
nadawania na wizji przewodowej i bezprzewodowej, w tym sieci Internet,
nadawania za pośrednictwem satelity,
2.
wprowadzania do obrotu i dystrybucji,

wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania na stronie internetowej,
najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania
przedmiotu umowy na innych polach eksploatacji
nieprzewidzianych w umowie.
3. Niezwłocznie po ogłoszeniu przez Organizatora
wyników konkursu, oświadczenie uczestnika konkursu
(o którym mowa powyżej), który zakwalifikuje się do
drugiego etapu konkursu, zostanie opatrzone
podpisami osób upoważnionych do reprezentowania
Organizatora. Tak sporządzone oświadczenie będzie
podstawą do zawarcia umowy o przeniesienie praw
autorskich na rzecz działań realizowanych przez
Organizatora konkursu. Umowa o przeniesienie praw
autorskich musi zostać podpisana przed terminem
wręczenia nagród.
4.
Wzory oświadczeń, o których mowa powyżej stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego
Regulaminu
5.
Wzór umowy o przeniesienie praw autorskich o której mowa powyżej, stanowi załącznik
nr 3 do Regulaminu.
6.
Wszelkie prawa autorskie i majątkowe pozostałych prac pozostaną własnością autorów,
a Organizator konkursu nie będzie rościł do nich żadnych praw.
7.
Nienagrodzone prace można odebrać w terminie do 7 dniu od zakończenia danego etapu na
koszt uczestnika konkursu.
§ 11
1.
Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem konkursu i wyłonieniem nagrodzonych prac
powinny być składane na adres podany w § 7 pkt 1 w terminie do 7 dni od daty zdarzenia
będącego podstawą złożenia reklamacji. Organizator do 14 dni od daty otrzymania
reklamacji rozpatrzy ją i pisemnie poinformuje nadawcę o zajętym stanowisku w tej
sprawie. Podjęte decyzje w tej sprawie są ostateczne.
2.
Ewentualne wynikłe spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy odpowiedni do siedziby
organizatora.
3.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 12
1.
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
regulaminu.
2.
Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia
przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
3.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozstrzygnięcia poszczególnych
etapów konkursu, a nawet odwołania konkursu – co zostanie ogłoszone na stronie
internetowej nawet bez podania przyczyny.

4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych osobowych, czy to dotyczących adresu zamieszkania, bądź innych
danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagród.
5.
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 20 dni od ogłoszenia wyników nagrody
przechodzą na działalność statutową Fundacji Militarny Instytut Historyczny

§ 13
1.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2.
Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby
Konkursu.

