Regulamin konkursu literackiego
Domy, ulice, miasto – zniszczenia i odbudowa.
Stargard w pierwszych powojennych latach
z okazji Dnia Pionierów Stargardu
I. Organizator
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie.
II. Patronat
Konkurs został objęty Patronatem Prezydenta Miasta Stargard.
III. Cel konkursu
1. Rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o powojennej historii miasta
Stargardu.
2. Rozwijanie tożsamości wśród mieszkańców miasta.
3. Zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości
literackiej.
4. Rozwijanie umiejętności literackich, poprzez korzystanie ze źródeł i literatury
historycznej.
5. Rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży idei Dnia Pionierów Stargardu, jako
święta upamiętniającego pierwszych osadników – twórców polskiego Stargardu.
IV. Zasady uczestnictwa
1. Regulamin konkursu „Domy, ulice, miasto – zniszczenia i odbudowa. Stargard
w pierwszych powojennych latach” wraz z kartą zgłoszeniową na konkurs dostępne
są na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.muzeum-stargard.pl.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych, oddziałów
gimnazjalnych oraz szkół średnich.
3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku
polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
4. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać pracę literacką w wybranej przez siebie
formie: opowiadanie, esej, felieton, reportaż lub pamiętnik, itd.
5. Uczestnik konkursu powinien przedstawić historię, której bohaterem/bohaterami są
pionierzy – pierwsi mieszkańcy, którzy w latach 1945-1956 przybyli do Stargardu.
Ważnym jest również, aby Uczestnik konkursu w swej pracy literackiej, zwrócił
uwagę i nawiązał tematycznie do tytułu konkursu „Domy, ulice, miasto – zniszczenia
i odbudowa. Stargard w pierwszych powojennych latach”.
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6. Praca konkursowa może być przygotowana na podstawie historii autentycznego lub
fikcyjnego bohatera/bohaterów. Natomiast tło historyczne przygotowanej pracy musi
być zgodne z ówczesnymi realiami historycznymi.
7. Historia przedstawiona w pracy konkursowej może być oparta na dostępnych źródłach
(np. dokumenty, fotografie, kroniki, wspomnienia, prasa, przedmioty, miejsca
upamiętnień), literaturze, wystawach, materiałach radiowych lub filmowych.
8. Praca konkursowa może zawierać w sobie materiał ilustracyjny w formie kopii
(np. fotografie, dokumenty, rysunki, ogłoszenia, plakaty, itp.).
9. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu wydrukowanego maszynopisu
oraz przesłać w postaci pliku pdf, zachowując następujące parametry:
a.) format A4;
b.) czcionka - Times New Roman;
c.) rozmiar czcionki - 12;
d.) interlinia - 1,5
e.) ilość stron dowolna.
10. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą zgłoszenia (do pobrania na
stronie internetowej Organizatora pod adresem www.muzeum-stargard.pl),
zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, wiek, nazwę i adres szkoły, klasę do
której uczęszcza osoba zgłaszająca pracę konkursową oraz wskazanie czy bohater
(bohaterowie) w zgłoszonej na konkurs pracy literackiej jest autentyczny czy fikcyjny.
Jeżeli praca powstała pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela, rodzica lub innej
osoby) to w karcie zgłoszenia należy podać jej imię i nazwisko.
11. Uczestnictwo w konkursie osób niepełnoletnich musi być potwierdzone podpisem
rodzica/opiekuna prawnego.
12. Jeden Uczestnik konkursu może nadesłać tylko 1 pracę konkursową.
13. Dostarczenie pracy na konkurs równoznaczne jest z akceptacją niniejszego
regulaminu.
V. Termin i miejsce nadesłania prac
Pracę konkursową w formie maszynopisu wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć
osobiście do gmachu głównego Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Stargardzie, mieszczącego się na Rynku Staromiejskim 3 lub wysłać pocztą
tradycyjną na adres: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, Rynek
Staromiejski 2-4, 73-110 Stargard w zaklejonej kopercie z dopiskiem - Konkurs
literacki „Domy, ulice, miasto – zniszczenia i odbudowa. Stargard w pierwszych
powojennych latach” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r.
(w przypadku poczty tradycyjnej – liczy się data stempla pocztowego).
Wersje elektroniczną pracy konkursowej należy przesłać na e-mail:
m.bierca@muzeum-stargard.pl również w w/w terminie.
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VI. Jury
1. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
2. Jury podejmie decyzję większością głosów.
3. Decyzje jury są ostateczne.
4. Jury przyzna trzy nagrody (I, II i III miejsce) oraz wyróżnienia.
5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
VII. Kryteria oceniania
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury według następujących kryteriów:
a.) poprawność historyczna, stylistyczna i językowa;
b.) stopień korzystania ze źródeł historycznych (np. dokumentów, fotografii, kronik,
wspomnień, prasy, przedmiotów, miejsc upamiętnień), literatury, wystaw,
materiałów radiowych lub filmowych;
c.) twórczy charakter;
d.) samodzielność i oryginalność;
e.) poziom literacki;
f.) ogólna estetyka pracy.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Wyniki konkursu zostaną po raz pierwszy ogłoszone podczas uroczystości Dnia
Pionierów Stargardu, które będą miały miejsce w dniu 12 maja 2018 r., na płycie
Rynku Staromiejskiego. O godzinie rozstrzygnięcia konkursu Uczestnicy zostaną
poinformowani telefonicznie lub mailowo.
2. Uczestnicy konkursu składając prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez organizatora swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji niniejszego
konkurs.
3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystania i upublicznienia prac
konkursowych na stronie internetowej Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Stargardzie oraz włączenia prac lub ich części do swoich zbiorów.
4. Regulamin konkursu „Domy, ulice, miasto – zniszczenia i odbudowa. Stargard
w pierwszych powojennych latach” dostępny jest na stronie internetowej Organizatora
tj. www.muzeum-stargard.pl
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