Regulamin konkursu o nazwie
„W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje na
warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane”
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§1
Cel i tematyka konkursu
Konkurs o nazwie „W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby,
przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane” ma
na celu zachowanie i popularyzację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.
Celami szczegółowymi konkursu są utrwalenie w formie materialnej (w tym papierowej)
wspomnień o osobach, przedmiotach i relacjach pomiędzy ludźmi mieszkającymi na
Warmii i Mazurach w XX wieku oraz promocja talentów literackich.
Przedmiotem wspomnień powinny być historie z domów rodzinnych, domów osób
bliskich o zwyczajach, tradycjach, wartościach duchowych, w których osoby
wspominające wzrastały i żyły i, które przekazały swoim potomkom.
§2
Uczestnictwo w konkursie
Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie (WMODR), zwany dalej Organizatorem.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy chcą podzielić się
wspomnieniami o zwyczajach, tradycjach, wartościach duchowych ludzi żyjących na
warmińsko-mazurskiej wsi w XX wieku.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie jednej pracy od jednego autora
w terminie i formie określonych w niniejszym regulaminie wraz z podpisaną Kartą
zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu oraz Oświadczeniem
o pełnoletności stanowiącym załącznik nr 5.
Tekst wspomnień powinien stanowić zamkniętą, spójną całość i być związany
z przeżyciami autora lub innej osoby, której wspomnienia opisuje autor.
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Autorami prac nie mogą być osoby, które zajmują się pisarstwem zawodowo.
Autorami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
§3
Wytyczne dotyczące formy wspomnień
Gatunek literacki wspomnień – dowolny. Organizator pozostawia autorom decyzję czy
będzie to opowiadanie, esej, wiersz, pamiętnik, anegdota, dziennik czy inny gatunek
literacki.
Z treści wspomnienia powinno wynikać wprost, że opisana historia dotyczy regionu
Warmii i Mazur.
Wspomnienia muszą mieć formę pracy pisemnej w języku polskim, w formacie A4,
czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5.
Dopuszczalna objętość wspomnień do 10 stron z zachowaniem warunków określonych
w pkt 3.
Do wspomnień można dołączyć zdjęcia, rysunki lub to, co autor uzna za istotne ze
względu na charakter konkursu.
Wspomnienie powinno mieć charakter autorski i nie powinno być dotąd nigdzie
opublikowane.
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Wspomnienie musi być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, numerem jego
telefonu i/lub adresem email.
§4
Termin przekazania wspomnień
Wspomnienia w wersji drukowanej (papierowej: maszynopis, wydruk komputerowy)
oraz elektronicznej (w formacie „pdf” lub „doc” na płycie CD, bądź pendrivie) należy
dostarczyć do dnia 30 września 2021 r. do sekretariatu Organizatora (adres: WarmińskoMazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91,
10-356 Olsztyn, tel. 89 535 76 84) wraz z załącznikami nr 1 i 5 do niniejszego regulaminu,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs wspomnień”.
W przypadku przesyłki listowej i kurierskiej decyduje data jej nadania.
§5
Kryteria oceny wspomnień
Wszystkie nadesłane wspomnienia będą sprawdzane pod względem zgodności
z tematem konkursu oraz spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie
(Karta oceny - załącznik nr 2).
Oceny wspomnień dokona zespół redakcyjny powołany przez Organizatora.
Na ostateczną ocenę będą miały wpływ:
a. zgodność z tematem konkursu – możliwość uzyskania do 40 pkt,
b. twórczy charakter wspomnień – możliwość uzyskania do 20 pkt,
c. oryginalność prezentowanych wspomnień – możliwość uzyskania do 20 pkt,
d. poprawność stylistyczna i językowa – możliwość uzyskania do 20 pkt.
W przypadku uzyskania przez wspomnienia jednakowej oceny, ustalenie lokaty zostanie
przeprowadzone w formie głosowania członków zespołu redakcyjnego poprzedzonego
dyskusją; przy równej liczbie głosów - rozstrzygający będzie głos przewodniczącego
zespołu redakcyjnego.
Organizator utrwali w formie materialnej (w tym papierowej) wyłącznie te wspomnienia,
które uzyskają pozytywną opinię zespołu redakcyjnego.
Organizator nie płaci honorariów autorskich.
Autorzy wspomnień utrwalonych przez Organizatora w formie materialnej (w tym
papierowej) otrzymają bezpłatnie 1 egzemplarz autorski.
§6
Nagrody
Nagrodzone zostaną trzy najwyżej ocenione wspomnienia.
Zespół redakcyjny wyłoni trzy najwyżej ocenione wspomnienia, które uhonorowane
zostaną następującymi nagrodami:
a. nagroda pieniężna o wartości 1 500 zł za zajęcie I miejsca,
b. nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł za zajęcie II miejsca,
c. nagroda pieniężna o wartości 500 zł za zajęcie III miejsca.
W przypadkach, gdy przepisy wymagają, by od dochodu osiągniętego w związku
z uzyskaniem nagrody odprowadzony został podatek dochodowy, Organizator
powiększy nagrody o nagrodę gotówkową. Nagroda gotówkowa nie będzie wypłacona
zwycięzcy, lecz pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody,
o którym mowa w art. 41 ust. 4 i 7 „Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.
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Organizator nie wyklucza przyznania dodatkowych nagród, poza wymienionymi w pkt. 2
oraz nagrodzenia dodatkowych prac (w miarę posiadanych środków), które w opinii
zespołu redakcyjnego będą zasługiwać na szczególne uznanie.
§7
Dane osobowe
Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz w zakresie
niezbędnym do upublicznienia w czasopiśmie i na stronie internetowej Organizatora
oraz w innych mediach informacji o konkursie, w tym o przebiegu i jego wynikach.
Informacje o przetwarzaniu danych dla uczestników konkursu oraz członków zespołu
redakcyjnego stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego regulaminu.

§8
Zmiana regulaminu
Organizator dopuszcza możliwość i zakłada zmiany niniejszego regulaminu, przede wszystkim
w aspekcie określenia szczegółów pracy zespołu, o którym mowa w § 5 oraz wskazania
dodatkowych form utrwalenia wspomnień i promocji talentów literackich.
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§9
Postanowienia końcowe
Wzięcie udziału w konkursie potwierdza wyrażenie zgody na zasady konkursu zawarte
w niniejszym regulaminie.
Akceptacja regulaminu i deklaracja udziału w konkursie odbywa się poprzez wypełnienie
i podpisanie Karty zgłoszeniowej.
Przesłane wspomnienia nie będą zwracane. Uczestnik konkursu przez fakt przystąpienia
do niego, wyraża zgodę na to, że z dniem przekazania Organizatorowi wspomnień
będących przedmiotem konkursu, przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie
majątkowe prawa autorskie.
Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przez uczestnika wszelkich praw do
zgłaszanego do konkursu wspomnienia. Przesłanie Karty zgłoszeniowej oznacza
deklarację uczestnika, że zgłaszane wspomnienie nie narusza prawa, w tym
w szczególności dóbr osobistych osób trzecich oraz, że zgłoszone wspomnienie jest
wolne od jakichkolwiek roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych od osób trzecich,
a w przypadku wystąpienia osób trzecich z takimi roszczeniami uczestnik konkursu
ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec tych osób. Przesłanie Karty zgłoszeniowej
oznacza jednocześnie przekazanie Organizatorowi wszelkich praw majątkowych i praw
pokrewnych do niekomercyjnego wykorzystania zgłoszonego do konkursu
wspomnienia. Przeniesienie to następuje w pełnym zakresie, do korzystania
i rozporządzania w całości lub części, na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych ze zgłoszonego wspomnienia na wszystkich polach
eksploatacji. Przesłanie Karty zgłoszeniowej stanowi wyrażenie zgody na wszelkie
utrwalanie i zwielokrotnianie, inne niekomercyjne rozpowszechnianie i publiczne
udostępnianie zgłoszonego do konkursu wspomnienia, jego odtworzenia, wyświetlenia,
umieszczenia na stronach internetowych, w prasie lokalnej itp.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Przekazanie wspomnień jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu z przyczyn
niezależnych od niego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
Informacje związane z konkursem można uzyskać pod nr. tel. 665 870 019, osoba
odpowiedzialna: Monika Hodór, email: m.hodor@w-modr.pl.
ZATWIERDZIŁ:
Damian Godziński
Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 04.01.2021

