Regulamin konkursu „Podziel się swoją historią”
1. Organizatorem konkursu na opowieść o wojennej historii jest Katolicki Klub im. Św. Wojciecha
w Łodzi i redakcja miesięcznika „Aspekt Polski”.
2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o losach Polaków po II wojnie światowej i bezpośrednio po
niej, przyczynienie się do zwiększenia liczby świadectw o tamtych czasach, a także zachowania pamięci i
budowania narodowej tożsamości oraz ukazania okrucieństwa wojny.
2. Przedmiotem konkursu jest napisanie w języku polskim tekstu, którego treścią jest wpływ II wojny na
życie Polaków, zwanego dalej opowieścią. Tematyka konkursu pozwala na opowieść o losach własnej
rodziny lub osób bliskich, o bohaterskich czynach i zwykłym życiu pod okupacją. Uczestnik konkursu
oświadcza, że opowiada historię prawdziwą według swojej najlepszej wiedzy i dostępnych mu źródeł. Tekst
musi mieć formę pisaną, przy czym możliwe jest zilustrowanie go materiałami ikonograficznymi (obrazami,
zdjęciami, rysunkami i in.) lub nadanie mu formy prezentacji. Opowiadanie nie może przekroczyć 10 stron
znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to 1800 znaków liczonych ze spacjami).
3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, niezależnie od miejsca zamieszkania.
4. Do konkursu nie dopuszcza się utworów naruszających godność ludzką, obscenicznych, obrażających
uczucia religijne lub polityczne czytelników, wulgarne w treści i formie.
5. Opowieść może być zgłoszona do konkursu wyłącznie przez jego autora, posiadającego pełnię praw
autorskich do utworu. Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz uczestnictwa oraz oświadczenie,
które stanowią załączniki do regulaminu.
6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2019 r.
Prace należy wysłać w formie papierowej (pocztą) oraz elektronicznej (pocztą elektroniczną).
a) prace w formie papierowej należy wysłać na adres: Redakcja „Aspektu Polskiego” skrytka pocztowa
22, ul. Piotrkowska 17 Łódź 8 wraz z oświadczeniem i formularzem uczestnictwa
z dopiskiem „Konkurs”.
b) prace w formie elektronicznej należy wysłać na adres redakcja@aspektpolski.pl w formacie doc lub
docx (Word). W temacie maila proszę wpisać: „Konkurs - Podziel się swoją historią”.
Nadesłane teksty nie będą zwracane.
7. Prace konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora. Dla najlepszych uczestników przewidziano
nagrody rzeczowe. Najlepsze prace zostaną opublikowane na łamach miesięcznika „Aspekt Polski” oraz na
stronie internetowej pisma www.aspektpolski.pl
8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 12 listopada 2019 r. Osoby nagrodzone przez
Organizatorów konkursu zostaną powiadomione e-mailowo o werdykcie jury.
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
9. Zgłoszenie swojego udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją zasad regulaminowych. Uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z regulaminem konkursu.
Uczestnik poprzez nadesłanie zgłoszenia do konkursu wyraża tym samym zgodę na publikację opowieści w
miesięczniku „Aspekt Polski” i/lub w formie książkowej i oświadcza, że udziela Organizatorowi
nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do
pamięci komputera, sporządzanie cyfrowego zapisu utworu i jego wydruku komputerowego,
zwielokrotnienie poprzez nagranie na nośniku elektronicznym, publikację
i rozpowszechnianie poprzez publikację książkową, sieć internet i miesięczniku „Aspekt Polski” oraz
wykorzystanie utworu w celu promocji i publicznego wykonania lub publicznego odtworzenia.
14. O szczegółach (nieodpłatnych) publikacji (w „Aspekcie Polskim” i/lub w formie antologii
pokonkursowej) lub w innych formach uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni drogą e-mailową.
Organizator:
Katolicki Klub im. Św. Wojciecha
Redakcja miesięcznika „Aspekt Polski”

FORMULARZ UCZESTNICTWA

Imię i nazwisko.......................................................................................................................................

adres do korespondencji …...................................................................................................................

numer
telefonu...................................................................................................................................................

adres e-mail ….......................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do tekstu przesłanego przeze mnie na konkurs
„Podziel się swoją historią”.
Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska na łamach miesięcznika „Aspekt Polski” oraz na
stronie internetowej aspektpolski.pl w związku z konkursem.

….........................................................
data

…...........................................................
podpis

