
  

Regulamin konkursu Ślady niepodległości 
 

I. Organizator 
 

1. Organizatorem konkursu jest Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 
Warszawa. 

 
II. Cel konkursu 

 
1. Celem konkursu jest włączenie młodzieży do uczestnictwa w rocznicowych obchodach 

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez udział w warsztatach 
reporterskich i stworzenie prac konkursowych na temat śladów niepodległości w 
najbliższym otoczeniu (rozumianym jako rodzina / miasto / dzielnica / okolice szkoły, 
domu). 

 
2. Celem merytorycznym jest zapoznanie młodzieży ze śladami dwudziestolecia 

międzywojennego możliwymi do zaobserwowania w architekturze Warszawy, topografii 
miasta, w literaturze, źródłach historycznych, na fotografiach i we wspomnieniach ludzi. 

 
3. Prace konkursowe będą rozpowszechniane za pośrednictwem mediów lub 

wykorzystane w inny sposób przez organizatora w celach edukacyjnych oraz 
promocyjnych. 

 
 

III. Przedmiot konkursu, forma przygotowanej pracy. 
 

1. Tematem prac są: Ślady dwudziestolecia w najbliższym otoczeniu na podstawie 
dostępnych źródeł historycznych: architektury, topografii miasta, literatury, źródeł 
historycznych, fotografii, wspomnień; 
 

2. Do konkursu można zgłaszać prace w następujących kategoriach: 
a) fotoreportaż (w dowolnej technice fotograficznej – analogowej lub cyfrowej; 
maksymalnie 15 fotografii) 
b) reportaż literacki (w pliku tekstowym pdf lub doc; maksymalnie 6 stron przy 
wielkości czcionki 12, odstęp 1,5) 
c) reportaż mieszany (tekst i fotografia, w dowolnej technice; maksymalnie 15 
fotografii z krótkimi opisami, wielkość czcionki 12, odstęp 1,5) 

 
3. Powstałe prace mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Organizatora i 

innych stronach powiązanych z Organizatorem. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do wykorzystania prac finałowych dla własnych potrzeb marketingowych, na 
co każdy uczestnik wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin. 
 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie warszawskich szkół 
ponadpodstawowych w wieku 16-18 lat. 

2. Uczniowie zgłaszają się do projektu indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. 
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

konkursu oraz, w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska na liście 
laureatów konkursu w Internecie. 



  

4. Informacje na temat konkursu można uzyskać kontaktując się z organizatorem pod 
adresem e-mail: sladyniepodleglosci@dsh.waw.pl. 

V. Terminarz konkursu 

1. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 31.05.2018 (załącznik nr 1 
do regulaminu) na adres e-mail sladyniepodleglosci@dsh.waw.pl. 

2. Konkurs poprzedzą dwie sesje warsztatowe, zrealizowane w czerwcu oraz na 
przełomie września i października. Warsztaty reporterskie i fotograficzne mają 
pomóc uczestnikom w stworzeniu pracy konkursowej. Uczestnictwo w warsztatach 
nie jest obowiązkowe. 

3. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia pracy (załącznik 
nr 2 do regulaminu) należy przesłać do dnia 30.10.2018 r. na powyższy adres e-
mail lub drogą pocztową: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa 
z dopiskiem Konkurs „Ślady niepodległości”. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 13 listopada 2018 r. 
 

VI. Skład jury 
 

1. Organizator powołuje jury konkursu. 
2. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

VII. Ocena prac, nagrody. 

Kryteria oceny: 

1. Prace powinny spełniać wskazane w cz. II-V niniejszego regulaminu wymagania co 
do autorów, przedmiotu konkursu, formy i wielkości prac oraz terminów zgłaszania 
udziału i składania prac. 

2. Staranność wykonania. 
3. Oryginalność formy. 

Nagrody: 

1. Jury wyłoni jedną zwycięską pracę w każdej kategorii.  
2. Jury ma prawo do dowolnej liczby wyróżnień wraz z uzasadnieniem. 
3. Nagrodami w konkursie są: dla zwycięzców wycieczka do Wilna, dla osób 

wyróżnionych nagrody rzeczowe. 
 

VIII. Sposób podania wyników do publicznej wiadomości 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej DSH 
www.dsh.waw.pl. 

Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach konkursu drogą 
elektroniczną. 
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