
 

REGULAMIN KONKURSÓW MIĘDZYPOKOLENIOWYCH 

Konkurs rodzinny „Wehikuł czasu”, 

Konkurs na reportaż młodzieżowy „Powiedz mi babciu, powiedz mi dziadku…” 

 

§1 

Organizatorzy konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. 

Współorganizatorem konkursu jest: Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu 

2. Konkursy ogłoszone są w ramach projektu "Etno-dziatki" na realizację przedsięwzięć Eduko 

– Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie. 

3. Admistratorem danych osobowych jest: Muzeum Śląska Opolskiego, 45-023 Opole, ul. św. 

Wojciecha 13  (Eduko – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie). 

 

§2 

Cele konkursu 

 

1. Celem konkursów jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na: wiedzy z zakresu tematyki 

charakterystycznymi dla regionu, (regionalne zwyczaje i obrzędy, folklor ludności 

napływowej). Zwiększenie integracji wśród młodzieży, opiekunów, integruje 

międzypokoleniowo. Propagowanie i rozwijanie zainteresowań etnograficzno-historycznych 

Mieszkańców miasta Opole oraz Gminy Łubniany; 

2. Konkurs rodzinny „Wehikuł czasu”: 

odtworzenie przez Uczestników projektu strojów charakterystycznych dla regionu, plener 

fotograficzny w strojach z epoki minionej we współczesnym otoczeniu, lokalnych miejscach, 

pomieszczeniach, na tle współczesnego otoczenia, w otoczeniu współczesnych mieszkańców 

(rodzinny konkurs  fotograficzny); 

Konkurs na reportaż młodzieżowy „Powiedz mi babciu, powiedz mi dziadku…”: bezpośredni lub 

zdalny kontakt z najstarszymi członkami rodzin lub sąsiadami, uzyskanie wiedzy dotyczącej 

pochodzenia imienia dziecka (dlaczego moje mama / mój tata ma na imię ANNNA? Od kiedy nasza 

rodzina mieszka na Opolszczyźnie i dlaczego? Jaka była Twoja ulubiona zabawa/zabawka/potrawa, 

kiedy byłeś jeszcze dzieckiem? Jakie tradycje były za twoich czasów pielęgnowane, a obecnie już 

zapomniano o nich?) wywiad/reportaż z członkami rodziny – działania międzypokoleniowe. 

 

 

 

 

§3 



Uczestnicy konkursu 

1. Konkursy adresowane są do Mieszkańców Gminy Łubniany oraz miasta Opole. 

2. Konkurs rodzinny „Wehikuł czasu”: konkurs kierowany jest do rodzin. Za zespół uważa się  

grupę rodzinną składają się przynajmniej z jednego z rodziców/dziadków/opiekunów 

prawnych i przynajmniej jednego dziecka (do 18 roku życia). 

3. Konkurs na reportaż młodzieżowy „Powiedz mi babciu, powiedz mi dziadku…” Prace będą 

ocenione w trzech kategoriach wiekowych tj.: 

kategoria I – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 

kategoria II – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej 

kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych 

 

§4 

Zasady ogólne konkursu 

1. Przedmiotem konkursów są prace fotograficzne oraz reportaże młodzieżowe wykonane 

samodzielnie, będące oryginałami. 

2. Konkursy: Konkurs rodzinny „Wehikuł czasu” oraz Konkurs na reportaż młodzieżowy „Powiedz 

mi babciu, powiedz mi dziadku…” są niezależnymi konkursami i uczestnicy mogą brać udział w 

obu konkursach spełniając niniejższy regulamin konkursów międzpokoleniowych. 

3. Prace konkursowe (Konkurs rodzinny „Wehikuł czasu” oraz Konkurs na reportaż młodzieżowy 

„Powiedz mi babciu, powiedz mi dziadku…”  należy dostarczyć w kopercie oraz opisać na 

odwrocie drukowanymi literami według szablonu: 

Konkurs rodzinny „Wehikuł czasu" - wywołane zdjęcie lub na płycie CD wraz z informacją tytuł pracy, 

miejscowość gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe: telefon, e-mail) należy 

dostarczyć w kopercie z opisem WEHIKUŁ CZASU "Etno-dziatki" do Biura Projektu "Edukacja 

kulturowa Opolszczyzny - Eduko 2019-2021". Muzeum Śląska Opolskiego, 45-023 Opole, ul. św. 

Wojciecha 13  (wejście do biura od ulicy Muzealnej); 

 Konkurs na reportaż młodzieżowy „Powiedz mi babciu, powiedz mi dziadku…” (na płycie CD lub 

wydrukowany/ręcznie napisany wraz z informacją tytuł pracy, miejscowość, imię i nazwisko autora, dane 

kontaktowe: telefon, e-mail) należy dostarczyć w kopercie z opisem Powiedz mi babciu, powiedz mi 

dziadku…"Etno-dziatki" do Biura Projektu "Edukacja kulturowa Opolszczyzny - Eduko 2019-2021". 

Muzeum Śląska Opolskiego, 45-023 Opole, ul. św. Wojciecha 13  (wejście do biura od ulicy Muzealnej); 

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 1 fotografie oraz 1 reportaż. 

 

§5 

Zasady szczegółowe konkursów 

1. Technika wykonanie fotografii jest dowolna. 



2. Format fotografii: min 15x21 cm. Długość reportażu (nagranie) nie może przekraczać 10 minut, 

reportaż pisemny nie może przekraczać 5000 znaków ze spacjami. 

3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć oraz reportaży biorących udział w innych konkursach.  

4. Jeżeli na fotografii konkursowej lub w reportażu młodzieżowym znajduje się wizerunek osoby, 

uczestnik dostarczając fotografię/reportaż zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia 

osoby znajdującej się na fotografii/reportażu na wyrażenie zgody na nieodpłatna publikacje tego 

wizerunku. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających 

kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

6. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

 

 

§ 6 

Termin i miejsce składania prac 

 

1. Prace należy złożyć najpóźniej i w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2021 r. 

2. W przypadku braku nazwy konkursu w tytule, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności 

za nie otwarcie wiadomości. 

3. Prace można również wysłać w opisanej zgodnie z wytycznymi kopercie lub na płycie CD z 

do Biura Projektu "Edukacja kulturowa Opolszczyzny - Eduko 2019-2021". Muzeum Śląska 

Opolskiego, 45-023 Opole, ul. św. Wojciecha 13  (wejście do biura od ulicy Muzealnej); 

4. Dostarczyć prace konkursowe wraz ze zgodami dołączonymi do Regulaminu (zgody umieścić w 

kopercie wraz z pracami). 

 

 

§7 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatorów. 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 23.10.2021 r. podczas uroczystej gali podsumowującej projekt, 

która odbędzie się w Łubniańskim Ośrodku Kultury. 

4. Podczas gali zostaną zaprezentowane wszystkie prace biorące udział w konkursach. 

 

 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 



2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu 

oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem 

i nazwiskiem jego autora - zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Zrzekam 

się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o 

wynagordzenie względem wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na 

potrzeby określone w oświadczeniu. 

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

Organizatora z nadesłanych zdjęć. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora i współorganizatora 

konkursów. 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy. 

6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu, kontakt telefoniczy: Paulina Bilicz, koordynator 

projektu 539 997 829. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie 

 

Niniejszym oświadczam, że 

 zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie 

jego warunki; 

 moja córka/syn jestem autorem dostarczonej fotografii;/reportażu młodzieżowego; 

 nadesłana fotografia/reportaż młodzieżowy nie był/a publikowana/y i nagradzana/y w 

innych konkursach; 

 uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach/w reportażu 

młodzieżowym, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w 

zakresie Konkursów oraz w innych celach promocyjno – reklamowych 

 

 

 

…………………….                                         …………………………………………………. 

Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




