Konkurs „SĄDECZANIE DLA NIEPODLEGŁEJ”
Regulamin konkursu prac pisemnych „Sądeczanie dla Niepodległej”
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
studentów, osób dorosłych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) i
szkół ponadpodstawowych, studentów wyższych uczelni, położonych na terenie Miasta
Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, osoby dorosłe oraz seniorów do wzięcia udziału
w konkursie „Sądeczanie dla Niepodległej”.

Zasady ogólne
Organizatorem konkursu jest Fundacja Sądecka. Parterami konkursu są Społeczno-Kulturalne
Towarzystwo „Sądeczanin”, Stowarzyszenie Miłośników Historii 1 Pułku Strzelców
Podhalańskich oraz Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Beskid.
Patronat medialny nad konkursem objął portal i miesięcznik „Sądeczanin”.

§ 1 Cele konkursu
Celami konkursu są:
•

pogłębianie wiedzy uczniów i studentów o historii Sądecczyzny,

•

popularyzacja miejsc, postaci i wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości i
wojna polsko-bolszewicką (w tym Wiktorią 1920),

•

rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i
właściwego ich wykorzystywania,

•

dbanie o duchowe i materialne dziedzictwo regionu,

•

poszanowanie kultury oraz tradycji lokalnych,

•

uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla regionu.

§ 2 Uczestnictwo w konkursie
Konkurs

jest

skierowany

do

uczniów

szkół

podstawowych

(klasy

4-8),

szkół

ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych położonych na terenie Miasta Nowego
Sącza i Powiatu Nowosądeckiego a także osób dorosłych oraz seniorów. Przystąpienie uczniów
do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
§ 3 Warunki przystąpienia do Konkursu
1. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się za pośrednictwem formularza konkursu (załącznik nr
1) i przesłanie go na adres mailowy: sekretariat@sadeczanin.info lub na adres biura Fundacji
Sądeckiej: ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz.
2. Zgłoszenia uczestnika do Konkursu dokonuje:
- w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - opiekun naukowy
- w przypadku studentów i osób dorosłych - zgłoszenia dokonuje uczestnik
3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją regulaminu przez
uczestnika, jego rodziców bądź prawnych opiekunów oraz opiekuna naukowego.

§ 4 Zgłoszenie do Konkursu
Wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), zgodę rodziców/ prawnych
opiekunów (załącznik nr 2), zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3),
oraz oświadczenie uczestnika konkursu o przeniesieniu praw autorskich (załącznik nr 4),
należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@sadeczanin.info lub dostarczyć do biura
Fundacji Sądeckiej (ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz) - w terminie do 18 września
2020 roku.
§ 5 Harmonogram konkursu:
1. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu - do 18 września 2020
2. Przyjmowanie prac konkursowych - do 9.10.2020 do godziny 16:00 drogą mailową na
adres: sekretariat@sadeczanin.info z dopiskiem w tytule: Sądeczanie dla Niepodległej –
praca konkursowa. Dopuszczalne formaty plików: doc, rtf
3. Ogłoszenie wyników konkursu - do 15.10.2020
4. Ceremonia wręczenia nagród - 16.10.2020

§ 6 Przebieg Konkursu
Tematy prac pisemnych: opowiadanie, sprawdzian, list, esej, wywiad, reportaż
1. Szkoły podstawowe: max. 3 strony, czcionka 12 Times New Roman, akapit 1,5 wiersza
2. Szkoły ponadpodstawowe: max. 5 stron, czcionka Times New Roman, akapit 1,5 wiersza
3. Studenci i dorośli: max. 5 stron, czcionka Times New Roman, akapit 1,5 wiersza

§ 7 Kryteria oceny prac pisemnych
1. Zgodność z tematem, właściwa treść merytoryczna i umiejętne stosowanie nazewnictwa
historycznego.
2. Umiejętność poprawnej interpretacji faktów, samodzielne myślenie.
3. Właściwa budowa pracy (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), poprawność stylistyczna i
językowa.

4. Umiejętne korzystanie z źródeł, właściwy dobór materiału faktograficznego, obiektywizm i
krytycyzm w ich interpretacji.
5. Indywidualizm i innowacyjność w podejściu do problematyki danego tematu.

§ 8 Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu (w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun uczestnika
konkursu), wyraża zgodę, aby jego praca konkursowa była przedstawiona na wystawie
pokonkursowej i publikowana, oświadcza, że utwór jest wolny od wad prawnych i nie
naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich (prawo autorskie). Oświadcza, że przed
dostarczeniem pracy konkursowej nie dokonał i nie dokona żadnych rozporządzeń
autorskimi prawami majątkowymi, nie udzielił i nie udzieli żadnych licencji na
korzystanie z tych praw, ani nie dokonał i nie dokona ograniczeń w wykonywaniu
autorskich praw osobistych.

2. Praca konkursowa przechodzi nieodpłatnie na własność organizatora w następujących
kwestiach: w zakresie utrwalania, zwielokrotnienia i rozpowszechnienia utworu, w
zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, prawa do
wyrażenia zgody na wykonanie zależnych praw autorskich.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykorzystania pracy w celu innym niż
konkurs i innym niż wyżej wymienione obszary eksploatacji wymaga zawarcia umowy.

§ 9 Zakres tematyczny prac konkursowych

1. Szlak bojowy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.
2. Ukonstytuowanie się władz państwowych na Sądecczyźnie po 11 listopada 1918 oraz
Sądecczyzna lat 1917-1922.

3. Udział sądeczan w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku.
4. Ważne miejsca wydarzeń historycznych (1918-1922).
5. Miejsca upamiętniające walki o niepodległość oraz jej odzyskanie.
6. Ukonstytuowanie się instytucji niepodległościowych na Sądecczyźnie.
7. Dziedziny życia codziennego w czasach walk niepodległościowych i zaraz po jej
odzyskaniu: władza samorządowa, kultura, kościół, edukacja, ruchy.

8. Bohater walk o wolność 1914-1920 – przedstaw historię wybranego żołnierza.

Wykaz zalecanej literatury:
1. Pułk Strzelców Podhalańskich – jak narodziła się legendarna jednostka, Sławomir
Wróblewski w : Sądeczanin NR 3 (115) ROK XI, marzec 2018, s. 63-66
2. „Przewodnik po zabytkach”, I.Styczyńska, A. Totoń, Nowy Sącz 1994 r. i późniejsze
wydania.
3. Syn Ziemi Sądeckiej Bronisław Pieracki” A. Szczepanik, J. Jakubowski, w Rocznik
Sądecki t. XLVII, 2019, s. 97-116.
4. Sądeczanin Historia kwartalnik, NR 1/2018
5. „1 Pułk Strzelców Podhalańskich Zarys dziejów i trwałość pamięci” Jacek Paluch.
6. „Historia Nowego Sącza”, Leszek Migrała
7. „Między zacofaniem a nowoczesnością. Społeczeństwo Nowego Sącz w latach 18691939”, Łukasz Połomski.
8. „Sadeccy generałowie”, Jerzy Giza, Kraków 1993
9. „Sądeccy kawalerowie orderu Virtuti Militari 1918 – 1920”, Jerzy Giza, Kraków 1999
10. , Organizacja „Wolność” 1918,Jerzy Giza, Kraków 2011
11. „1 Pułk Strzelców Podhalańskich 1918 – 1939”, Roman Zaziemski, Nowy Sącz 1991
12. , Zarys pracy niepodległościowej w Nowym Sączu, Rocznik Sądecki”, Jan Krupa t. I:
1939.

§ 10 Nagrody
Wyróżnione prace zostaną opublikowane na portalu www.sadeczanin.info
Nagrodami dla 9 wyróżnionych prac konkursowych w podziale na 3 kategorie wiekowe będą
cenne nagrody rzeczowe.

§ 11 Postanowienia końcowe
1. W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje przedstawiciele Organizatorów.
2. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyska pod adresem e-mail
sekretariat@sadeczanin.info oraz pod numerem telefonu: (18) 475-16-20

Patronat medialny:

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

