Regulamin konkursu:
„Zakorzenieni, czyli czerpiemy z historii przodków”
dla uczniów szkół podstawowych (VI, VII i VIII) i ponadpodstawowych
powiatu biłgorajskiego

§ 1. Cele konkursu

1) odbudowanie kapitału społecznego poprzez wskazanie ważnych autorytetów w skali całej
społeczności i w kręgu rodziny, miejsca zamieszkania uczniów,
2) skierowanie uwagi uczniów na korzyści jakie wynikają ze znajomości korzeni rodziny i
historii swojego otoczenia,
3) wskazanie, że znajomość swoich korzeni może być zasobem w rozwoju osobistym i
budowaniu lokalnej wspólnoty,
5) rozwój umiejętności dziennikarskich i twórczych uczestników konkursu.

§ 2. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Biłgorajskie Centrum Kultury – Dział Medialny
2. Adres Organizatora:

Biłgorajskie Centrum Kultury
Dział Medialny
Ul. Kościuszki 16
23 – 400 Biłgoraj
Tel.: 84 686 33 70, 502 307 083
e - mail.: btk.redakcja@lbl.pl

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§ 3. Założenia organizacyjne

1. Organizacja konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków programu Działaj
Lokalnie
2. . Konkurs został zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych (VI, VII i VII kalsy) i
ponadpodstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas VI, VII, VIII szkół podstawowych
- uczniowie szkół ponadpodstawowych
3. Konkurs został zorganizowany w dwóch kategoriach tematycznych:
- „Mój rodzinny bohater”
- Moje miejsce”
4. Prace konkursowe można wykonać w dwóch formach:
- pisemnej ( nie mniej niż 2000 znaków i nie więcej niż 5000 znaków bez spacji)
- materiału video (czas trwania: nie krócej niż 10 minut i nie dłużej niż 15 minut)
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi., nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy
na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
7. Tematyka prac powinna obejmować:
Kategorie:
- „Mój rodzinny bohater” – historia członka rodziny reprezentującego starsze pokolenie, który
jest naszym rodzinnym autorytetem, wyznacznikiem naszych wartości.
- „Moje miejsce” – opowieść o miejscu zamieszkania, co jest jego wartością, jaka historia,
zwyczaje, sąsiedzka solidarność itp.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki
magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamięci komputera), a także na antenie Biłgorajskiej Telewizji Kablowej i
jej kanałach na Fanpage i YouTube i na łamach Kwartalnika Tanew.

9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
10. 10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do
konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora
prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez
Komisję Konkursową
12. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury
www.bck.lbl.pl
13. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§ 4. Ocena prac konkursowych

1. Konkurs jest złożony z czterech etapów:
etap I – ogłoszenie konkursu i promocja w mediach (od 15 września do 15 października)
etap II – nabór zgłoszeń i organizacja warsztatów (od 15 października do 31 pażdzierniak)
etap III – nabór prac konkursowych ( od 1 listopada do 20 listopada)
etap IV– ocena prac konkursowych przez komisję powołaną przez Organizatora i gala
podsumowująca ( 26 listopada).
2. Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: btk.redakcja@lbl.pl z informacją w
temacie maila: Konkurs Zakorzenieni, albo na adres Organizatora pocztą (BCK – Dział
Medialny, ul. Kościuszki 16, 23 – 400 Biłgoraj) z dopiskiem „Konkurs Zakorzenieni”) –
ważna data stempla pocztowego
3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1) trafność doboru tematu pracy,
2) jakość wykonania,
3) oryginalność,
4) stopień trudności wykonania.
5) kreatywność

6) zastosowanie narzędzi i technik dziennikarskich
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne

§ 5. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne
2. Lista laureatów zostanie ogłoszona podczas uroczystej Gali z zaproszonymi
gośćmi/ekspertami 26 listopada w Biłgorajskim Centrum Kultury
3. Organizator przyzna 6 nagród głównych ( 2 kategorie wiekowe, 2 tematy, dwie formy) i 6
wyróżnień
4. Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe podczas uroczystej Gali.
5. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na łamach Tanwi i na antenie Biłgorajskiej
Telewizji Kablowej.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu bez
podawania przyczyn.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac
konkursowych, które naruszają Regulamin Konkursu, powszechnie obowiązujące przepisy
prawa lub powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego, normy społeczne, etyczne
lub moralne. Dotyczy to również Prac Konkursowych, odnośnie których Organizator
otrzymał wiarygodną informację, że naruszają dobra osobiste osób trzecich

