Regulamin konkursu na esej
„Polak, Węgier… Węgrzy w Legionach Polskich w latach 1914 – 1918”
§1
1. Organizatorami konkursu są: Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie,
Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa oraz Węgierski Instytut
Kultury w Warszawie.
2. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań przeszłością, związaną z historią Polski.
Ma on również budować i umacniać poczucie tożsamości.
§2
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas gimnazjalnych i pierwszych klas szkół
średnich..
§3
1. Autorem eseju może być wyłącznie jeden uczeń (prace zbiorowe nie będą oceniane).
2. Autor przystępuje do konkursu przesyłając organizatorowi esej. Możliwe jest przesłanie
tylko jednej pracy przez jednego autora.
3. Esej należy przesłać w wersji elektronicznej, w pliku Word, za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres maciej.izycki@muzeum.glogow.pl podając w tytule „esej”
4. Wysłanie opracowania na wskazany powyżej adres jest równoznaczne z zaakceptowaniem
przez uczestnika niniejszego regulaminu.
5. Przesłany esej musi zawierać w nagłówku wskazane poniżej elementy:
a) imię i nazwisko autora pracy,
b) klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza autor,
c) telefon kontaktowy i adres mailowy autora.
§4
Esej nadesłany na konkurs musi spełniać następujące warunki:
a) zostać przygotowany w języku polskim,
b) być przygotowany w formie elektronicznej w formacie Word
c) mieć formę zestandaryzowanego maszynopisu (około 3000 znaków ze spacjami na
stronę, czcionka Times New Roman lub Arial, rozmiar czcionki 12, odstęp między
wierszami 1,5),
d) objętość pracy nie może przekraczać czterech stron.
§5
1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceniając eseje będzie brała pod uwagę
następujące kryteria:
a) zgodność z tematyką konkursu,
b) zawartość merytoryczną pracy,
c) pomysłowość autora,
d) styl i język pracy.
2. Komisja ma obowiązek sporządzenia protokołu z obrad, który podpisują wszyscy
członkowie.
3. Komisja zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania prac uznanych za napisane przez
osoby trzecie oraz prac, w których pomoc osób trzecich jest ewidentna.
4. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.
§6
1. Autorom trzech najlepszych prac Komisja przyznaje nagrody.
2. Laureat głównej nagrody zaproszony zostanie do udziału w XIX Letniej Akademii
Kultury i Języka Polskiego.
3. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz
Muzeum Archeologiczno – Historycznego, a osoby nagrodzone zostaną powiadomione
przez organizatora telefonicznie.

§7
Harmonogram konkursu
a) oficjalne ogłoszenie konkursu: 20 luty 2018 r.
b) termin nadesłania prac: 20 kwietnia 2018 r. do godziny 16.00.
c) ogłoszenie wyników konkursu: 10 maja 2018 r.
d) uroczyste wręczenie nagród: 11 maja 2018 roku w Muzeum Archeologiczno –
Historycznym w Głogowie
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§8
Uczeń przekazujący esej na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na:
a) publiczne wystawienie pracy,
b) zamieszczenie pracy na stronie internetowej organizatora konkursu,
c) opublikowanie informacji o uczniu (imię, nazwisko, nazwa szkoły) na stronach
internetowych organizatora konkursu.
Prace konkursowe nie są zwracane.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega również możliwość zmiany regulaminu.
Osoba upoważniona do kontaktów w imieniu organizatora: Maciej Iżycki, adres e-mail:
maciej.izycki@muzeum.glogow.pl .

§9
Prawa autorskie do zwycięskich esejów należą do laureatów. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do bezpłatnej publikacji całości lub części zwycięskich prac w mediach tradycyjnych
(prasie, telewizji, radiu) oraz cyfrowych (Internecie). Organizatorzy nie uiszczą żadnych
płatności na poczet praw autorskich do prac konkursowych.

